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Маликов Марат Файзелкадирович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры государственного права ВЭГУ, заслуженный де-
ятель науки Республики Башкортостан, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, почетный 
профессор БашГУ, Отличник образования Республики Башкорто-
стан, член Отделения социально-экономических наук Академии наук 
Республики Башкортостан, кандидат в члены Интернационального 
союза писателей и журналистов, соучредитель и ученый секретарь 
Общественной организации Регионального отделения «Академии 
информатизации образования Республики Башкортостан», руково-
дитель отдела исследования проблем конституционного и муници-
пального права Евразийского научно-исследовательского института 
проблем права, академик Национальной Академии Общественного 
признания заслуг и достижений граждан, Международной академии 
наук высшей школы и Академии информации образования РФ, по-
следователь формирования гражданского общества в России на ос-
нове международных стандартов и демократических институтов ми-
рового сообщества.

Творчество автора определяется научными трудами в области 
юриспруденции и литературы.

Его интерес к науке и поэзии проявился еще в школьные годы. 
Он был редактором стенной газеты Верхне-якеевской средней шко-
лы, одновременно писал статьи для районной газеты. В годы служ-
бы в рядах Советской Армии стал корреспондентом газеты «Суво-
ровский натиск». В период работы народным судьей опубликовал 
свои материалы на морально-правовые темы на страницах газет 
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Калтасинского и Татышлинского районов. В период преподаватель-
ской деятельности принял участие в выборах в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Им издано свыше 400 научных трудов, в том числе и за рубе-
жом (Германия, Чехия, Польша и страны СНГ) и в субъектах РФ. Со 
своими научными концепциями принимал участие в разработке Ос-
новных Законов Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
представил более 30 рекомендаций по реформированию судебной си-
стемы и свыше 50 предложений по совершенствованию Конститу-
ционного законодательства РБ. В 2008-2010 годах по Гранту РГНФ 
исследовал «Механизм согласования федерального и регионального 
законодательства», в 2011-2013 годах по Международному Гранту – 
проблемы модернизации конституционного законодательства Ре-
спублики Башкортостан в условиях трансформации федеративных 
отношений.

Им разработанные учебно-методические рекомендации по из-
учению Конституционного права Российской Федерации включены 
в программы государственно-правовых дисциплин юридических ву-
зов России и стран СНГ. С результатами исследования проблем пра-
воприменения принял участие в индивидуальных исследованиях 
в рамках Программы Независимых Государств (1999 г.), учебно-ме-
тодический комплекс по Конституционному праву Российской Фе-
дерации представил на премию Президента Российской Федерации 
в области образования за 2000 год, курс лекций «Современные про-
блемы Конституционного права Российской Федерации» – на пре-
мию Правительства Российской Федерации за 2012 год, монография 
«Механизм согласования Федерального и Регионального законода-
тельства» в 3-х томах – на премию Правительства РБ в 2013 году.

В 2009 году награжден дипломами победителя Всероссий-
ского конкурса на лучшую научную книгу в области юриспруден-
ции за монографию «Механизм согласования федерального и реги-
онального законодательства», в 2011 году Всероссийского конкурса 
«Образовательная среда» за книгу «Современные проблемы кон-
ституционного права Российской Федерации» второго издания, 
в 2016 году III Всероссийского инновационного общественного 
конкурса за учебное пособие «Концепция государственной власти 
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и самоуправления в современной России» и за лучшую монографию 
«Истоки познания. Т. 4. Генетические основы регионального права: 
по материалам Республики Башкортостан».

Выпущенные научные труды и первая часть сборника стихов 
«Голос ветра» размещены на сайте www.mmalikov.ru. Кроме того, они 
представлены на Портале «Правовая Россия», Либмонстр, в научных 
электронных библиотеках: eLIBRARY.RU, РГБ, Башкирского госу-
дарственного университета, БИСТа, АН РБ, Национальной библиоте-
ке имени Ахмет-Заки Валиди, в «Рамблер ТОП 100», в энциклопедии 
«Видные ученые-юристы России ХХ века», в российском индексе на-
учного цитирования (РИНЦ) и на сайте Стихи.ру.

Сайтом профессора М.Ф. Маликова пользуются ученые Рос-
сии, Соединенных Штатов Америки, Украины, Германии, Канады, 
Китая, Италии, Франции, Норвегии, Польши, Словакии, Нидерлан-
дов, Пакистана, Индии, Израиля, Армении, Киргизии, Марокко, Ни-
герии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Молда-
вии и др.

Его сайт включен во Всероссийский «Каталог сайтов образо-
вательных учреждений и педагогов РФ» (сайты-педагогов.рф/index.
php/vuz/399-mmalikov-ru.html).

В 2015 году Всероссийским международным конкурсом его 
сайт признан «Лучший сайт педагога» (portalpedagoga.ru), а в 2016 
году «Авторский предметный сайт» (pedkonkurs.ru) признан победи-
телем Всероссийским педагогическим конкурсом.

В 2016 году Всероссийским педагогическим конкурсом его 
статья «Конституционно-правовые основы социально-экономи-
ческого развития РБ» признана лучшей на основе опубликован-
ных материалов в журналах «Финансы Башкортостана» (2016. №2. 
С. 54-59), Экономика и управление (2016. № 2. С. 9-15), Приволж-
ский научный вестник (2016. №5. С. 129-137), «Современные науч-
ные исследования» (2016. Вып. 5.), Вестник ВЭГУ (2016. № 2. С. 94-
103), Вестник БИСТ (2016. № 3(32). С. 109-123), Концепт (2016. Т. 15. 
С. 186–190), Альманах (2016 № 4.) «Российский колокол».

Союз писателей Башкортостана
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Предисловие
(ко второму изданию сборника)

Сборник стихов «Голос ветра» состоит из трех частей: часть первая – «Водо-
лей», часть вторая «Вкус ржаного хлеба», часть третья «Горизонт».

В 2016 году вышла его первая часть.
Такое название дано сборнику стихов не случайно и неспроста. Оно имеет 

глубокие корни: автор – водолей, как Человек-Светлячок. По мысли автора, освеще-
ние голоса ветра – путь познания душевных преобразований. Нет душевного равно-
весия, нет и познания чего-либо вообще – такова авторская логика.

Признаться, что это автору удалось. Вместе с тем, авторские позиция неод-
нозначна. С автором можно поспорить с точки зрения формирования поэтического 
образа. Но понимание социальных явлений и выражение их автором является аксио-
мой жизни, значит, с ней следует согласиться.

Перечитав несколько раз стихи автора юношеских лет захотелось выделить такие 
важные моменты его творчества, как глубокий оптимизм, хрустальная любовь, большая 
амплитуда вдохновения, искренний патриотизм, которые поныне являются актуальны-
ми в раскрытии душевной гармонии человека и маяками созидания счастливой жизни.

В целях передачи духа времени стихи в первом издании были представлены, 
что называется, в чистом виде без обработки по варианту «Написано пером». По эти-
ческим соображениям многие стихи были исключены. Но приведенные достаточно 
свидетельствуют о мировоззрении вездесущего пацана.

Одновременно удивляет и то, что, проходя нелегкую армейскую службу 
в танковых войсках, тернистый путь студента юридического факультета Казанского 
государственного университета, народного судьи и преподавательской деятельности, 
как автор мог сохранить рукопись стихов более шестидесяти лет.

Хотелось бы еще обратить внимание на то, что предлагаемые стихи школь-
ных лет автора – не новое явление. Как говориться, каждый юноша романтик и поэт. 
Он не может не отразить на бумаге свои мысли в слух, так как они идут сами и по-
добно навязчивой идеи ждут своей очереди в формировании поэтического образа.

Структурные и содержательные изменения первого издания стихов связаны 
с необходимостью композиционной конкретизации образов и рифмовой технологии. 
При этом и были учтены замечания и предложения читателей, направленные на со-
вершенствование стихов.

Во втором издании стихи распределены на разделы: «Основа жизни», «Исто-
ки поэзии» (Вызов на разговор), «Гражданская лирика», «Любовная лирика», «Па-
фосы жизни», а дипломы победителя различных конкурсов, поздравления, награды 
размещены в виде приложения.

К достоинству сборника стихов следует отнести, и то, что смысловую на-
грузку стихов несут в надлежащем виде оформленные тексты на русском, башкир-
ском, татарском языках.

Представляется, что позитивное начало содержится в указанных символах 
благополучия и гармонии, которые адресованы автором своим читателям.

Поздравляем автора с новым направлением в творчестве!
Писатели и поэты Республики Башкортостан
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I.  Истоки познания

Вызов на разговор
(См.: www.stihi.ru/2016/03/28/3868) 
www.mmalikov.ru 
Труды, стр.5, п.417

Именно так определяет Мустай Карим книгу стихотво-
рений и поэм Равиля Файзуллина «Мой звёздный час».

Я своими глазами увидел, – пишет Мустай Карим, – как 
недостойные слова, будто испуганные серые мышата, скры-
лись в щель, а хорошие слова, словно прозрачные мотыльки, 
стали биться креслами об оконное стекло. Я себя не раз ловил 
на том, что самая непростая музыка или картине живописи 
заставляют меня радоваться или печалиться словами – мои-
ми словами. Я их не произношу, но они во мне, я чувствую их 
движение, их торжество или отчаяние. Нечто подобное прои-
зошло со мной, когда я приблизился к поэзии Файзуллина, – 
заключает он.

Тот факт, что около пятнадцати лет назад Р. Файзуллин 
пришёл в литературу и сразу стал поэтом, не начинающим, не 
подающим надежды, а просто поэтом, для М. Карима служит 
основанием для вывода о достоинстве Файзуллина, то есть он 
с самого начала не столько сам обращался к людям и вещам, 
сколько вызывал их на разговор, на совместные размышления 
и тем самым постигал их суть.

Признаться, что определение оценки значимости како-
го-либо явления вполне диалектично, так как какой-нибудь 
факт открывает то, что для нас когда-то было скрытым или 
же недоступным.

Сказанное можно было бы подтвердить признаем 
К.Симонова:

В ту ночь, готовясь умирать, 
На век забыли мы, как лгать, 
Как изменять, как быть скупым, 
Как над добром дрожать своим. 
Хлеб пополам, кровь пополам – 
Так жизнь в ту ночь открылась нам.
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Эту же мысль мы находим в работах В.И. Ленина. 
На вопрос: каким признаком судить нам о реальных «помыс-
лах и чувствах» реальных личностей?, – Владимир Ильич от-
ветил: «Понятно, что такой признак может быть лишь один: 
действия этих личностей, – а так как речь идет только об об-
щественных «помыслах и чувствах», то следует добавить ещё: 
общественные действия личностей, т.е. социальные факты».

Именно с наличием определённого факта связаны от-
крытия К.Маркса, Д.И.Менделеева, Н.Коперника, всё расска-
занное Л.Ильфом и Е.Петровым и даже рождение возможно, 
и исчезновение человечества. «Факт», как всегда, говаривал 
С.Давыдов в романе М.Шолохова «Поднятая целина». и даже 
говорят, что «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

Известно, что факт и его признание помогают человеку 
познать самого себя и «душу излить». Посредством их человек 
познаёт и свои ошибки. Он собирает все ценнейшее для жизни, 
определяет путь своего нахождения в семье, коллективе или 
же отдельно от них.

Горько, когда человек, которого вы считали прекрасным, 
обнаруживает истинную свою сущность, недостойную ваше-
го расположения. Положение и внешний вид каждому даны 
от рождения, а сердце, если его вести от одной мудрости к дру-
гой, более совершенной, – разве оно не поддастся?

Разве не об этом свидетельствует то, что Сергей Есе-
нин писал: «Жизнь – это глупая шутка. Но есть люди, ко-
торые с тоской проходят свой жизненный путь, и не мо-
гут они без отвращения смотреть на такие дикие порывы 
человечества к этой мысли, не могут они равнодушно пере-
носить окружающую пустоту, дух их тоскует и рвётся к ка-
кому-то неведомому миру... Я не могу так жить, рассудок мой 
туманится, мозг мой горит и мысли путаются, разбиваясь 
об острые скалы жизни, как чистые хрустальные волны моря».

Жаль, что он не так познал атмосферу тревожной неу-
довлетворённости, душевного смятения, мятежных порывов.

Попутно можно заметить, что драматические пережи-
вания и трагический исход Сергея Есенина, видимо, обуслов-
лены с его эмоциональностью и хрупкостью его души. Этот 
вывод вытекает из его следующих строк.

«Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, 
Синь очей утративший во мгле, 
Эту жизнь прожил я слов но кстати, 
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За одно с другими на земле, 
До свиданья, друг мой, без руки, без слова 
Не грусти и не печаль бровей, – 
В этой жизни умирать не ново, 
Но и жить, конечно, не новей».

Далее он свой вывод обосновывает отношением 
к любимой:

И с тобой целуюсь по привычке, 
Потому что многих целовал, 
И, как будто зажигая спички, 
Говорю любовные слова. 
«Дорогая», «милая», «навеки», 
А в душе всегда одно и тож, 
Если тронуть страсти в человеке, 
То, конечно, правды не найдешь. 
Оттого душе моей не жестко 
Ни желать, ни требовать огня, 
Ты, моя ходячая березка, 
Создана для многих и меня.

По признанию В. Базанова, испробовав свои силы в вы-
сокой пророческой поэзии, Есенин пришёл к выводу, что по-
эта-пророка, бичующего неправду, зло и насилие, из него не 
получится. Мне кажется, что причиной того, что Есенин по-
кончил с собой, когда ему исполнилось 39 лет, явилась его не-
способность перебороть эмоциональный экстаз. Послушаем 
признание Сергея Есенина.

«И ничто души не потревожит, 
И ничто её не бросит в дрожь, – 
Кто любил, уж тот любить не может, 
Кто сгорел, того не подожжешь. 
Не буди того, что отмечалось, 
Не волнуй того, что не сбылось, – 
Слишком раннюю утрату и усталость 
Испытать мне в жизни привелось».
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Простое сопоставление этих строк Сергея Есенина 
с романом Андрея Блинова «Счастья не ищут в одиночку» – 
убеждает нас в справедливости вопроса автора: «Если жизнь 
не удалась, как начинать её сызнова в свои тридцать во семь 
лет? Если счастье разлетелось на куски, как в детстве любимая 
чашка, соберёшь ли его в одно целое?»

Бесспорно, что вопрос о душевной чистоте и искренно-
сти занимает особое место в поведении людей любого поколе-
ния. в этой связи прав Равиль Файзуллин, когда пишет: «Сколько 
нужно для настоящей жизни веры, воли, силы и страсти! Сколь-
ко нужно от каждого ежедневно – человечности, стойкости 
и чистоты. Ежедневно – горячей любви, строгой правды, тепла 
души и – огня в беспокойном сердце! Но, к сожалению, челове-
ческие пороки не мимолётные явления.

По этому поводу Сергей Чекмарёв высказался так: «На 
земле всего не счесть: есть добро, и подлость есть, есть преда-
тельство и лесть. Птицы есть, и звери есть, есть орлы, и есть ужи, 
проходимцы и мужи», – утверждает Р. Файзуллин. – Я убеждён, 
что и при коммунизме люди будут страдать, – пишет Сергей Чек-
марёв. Важно подчеркнуть о влиянии идеологической политики 
на мировоззрение поэта. (Стихи, письма, дневники. Москва. «Со-
ветская Россия», 1968. – С.229)

Следовательно, для того чтобы выжить и избе-
жать от столкновения с будущем, человек должен стать 
несравненно более разумным. Кстати, об этом свидетельству-
ют учение Ч. Дарвина об эволюции живой природы, законы 
И. Ньютона: инерции, пропорциональности силы и ускорения, 
равенства действия и противодействия, гипотезы М.В. Ло-
моносова об изменении вещества из одной формы в другую 
и т.д.

Всё сказанное – это проблема о гармонии в приро-
де, экономике, быте, в семейно-брачных отношениях, об-
щественном мнении, культурно-техническом развитии, то 
есть, начиная с рождения кого и что, кончая космически-
ми далями. – Человек, будучи частью природы, и как мера 
всех усилий, всегда стремится познать гармонию, а живот-
ное приспосабливается к ней, возьмите, например, кенгуру, 
морского котика и др. Поэтому пленяют нас хорошие пев-
цы и песни (говорим: «Чудо, он поёт как соловей»). по сло-
вам Н.П. Вагнера, музыка должна будить сознание челове-
ка, чтобы он шёл к лучшей жизни, как горный ручеек, так 
же музыка должна вдохновлять дружественное отноше-
ние людей, которая, кстати, звучит на свадьбах и в других 
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торжественных случаях, например – вручение дипломов или 
наград.

Возможно, потому молодой Чернышевский в Петер-
бурге написал свою знаменитую магистерскую диссертацию 
«Эстетические отношения искусства к действительности». 
Возможно, потому тонкий лиризм и пластическая утончён-
ность С.Т.Коненкова признается как гимн жизни, а искусство 
А.С.Пушкина как гармоническая мысль. Наконец, возможно, 
потому есть плюсы и минусы, соединение и разложение, смех 
и слёзы и т.п.

Мне думается, что любое отступление от требований 
гармонии порождает отрицательное отношение и послед-
ствие. Не случайно, что представление врачей будущего без 
микробов оспаривается, так как не будет жизни на земле без 
микробов, что Земля до сих пор носилась бы в космическом 
пространстве безжизненным шаром, если бы за неё не взя-
лись в своё время микробы, – говорят агрономы. После смерти 
А.С. Пушкина, кажется, Н.Добролюбов справедливо заметил, 
что кто выходит за пределы обыденного, должен погибнуть, 
именно в силу того, что мы не признаём или же не знаем зако-
номерности того или иного процесса, сталкиваемся противоре-
чиями (конфликтами) в жизни.

Здесь уместно привести слова Н.А.Некрасова.

«Не понимаем мы, – 
И где же нам понять? – 
что белый свет кончается не нами, 
Что можно личным горем не страдать 
И плакать честными слезами!»

А теперь давайте же вспомним, на что влияют эти чест-
ные слёзы. Бедность и богатство ощущаю всё сильней. Толь-
ко не звучал бы глухо голос совести моей! – пишет Равиль 
Файзуллин.

Далее он продолжает: 
Если смех еще равняют с звоном в денежном мешке, 
если чей-то голос мощный задыхается в смешке, 
если редкостное чувство проедает, губит моль, 
если все ещё невежды нам в глаза пускают пыль. 
ЕСЛИ...
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Вот она, причина, почему по рельсам лба на груженные 
кручиной едут, едут поезда...

Другими словами, а у меня уже виски седые, моих раз-
думий бесконечна нить (Н. Рыленков).

Наконец, вот эти поезда, глубокие раздумья, познание 
факта – позволяют почерпнуть из прошлого необходимое. Я рад 
и счастлив тем, пишет Виталий Закруткин, – что после всего до-
брого и злого, что мне довелось видеть в мире, после долгих раз-
думий и размышлений, после печальных ошибок в мучительных 
поисках истины и определений цели жизни, моей жизни, данной 
только мне и никому другому, я нашёл и познал свет звезды, кото-
рая вела и продолжает вести меня: стремление к благу и счастью, 
к любви и дружбе всех людей на земле.

Вот почему нам понятно и близко признание 
А.Пушкина:

...Вновь я посетил 
Тот уголок земли, где я провел 
Изгнанником два года незаметных. 
Уж десять лет ушло с тех пор — и много 
Переменилось в жизни для меня, 
И сам, покорный общему закону, 
Переменился я… 
И объяснение С.Есенина: 
Неуютная жидкая лунность 
И тоска бесконечных равнин,— 
Вот что видел я в резвую юность, 
Что, любя, проклинал не один. 
И дополнение Р.Файзуллина: 
Внутри осенних рощ иду, 
Внутри... Мир гол. 
Студёно, как зимой мороз. 
Мне ясно всё, 
Мой путь, как свет зари. 
Рассеялись мои туманы грёз.

Согласитесь: общее для всех этих стихов – обращение 
к своему детству. Как бы подытоживая всё подобное, А Фа-
деев пишет: «Чем старше я становлюсь, тем чаще мысль моя 



13

Голос ветра М.Ф. Маликов

бродит по детству, по юности. Но не для того, чтобы уйти 
от настоящего, не для того, чтобы отдохнуть от бурь жизни, 
а просто для того, чтобы ещё лучше осознать свой путь и по-
черпнуть из прошлого – молодости, веры, бодрых сил и чисто 
ты душевной».

Когда думаешь об изобилии мыслей в прочитанном, 
убеждаешься в правоте 14-лет него Н.А.Добролюбова.

О, как бы желал я такую способность иметь, 
Чтоб всю эту библиотеку мог бы в день прочитать, 
О, как бы желал я огромную память иметь, 
Чтобы всё, что прочту я, всю жизнь не забыть!

Но это не означает, конечно, что самообразовательную 
работу надо начинать с книги. по определению Н.А. Рубаки-
на, книга только орудие и пособие. Не жизнь нужно прове-
рять книгами, а как обратно. Начинать нужно с вдумчивости 
в жизнь. Нужно идти к книгам не для того, чтобы их советы 
принимать на веру, а лишь для того, чтобы почерпнуть из них 
материал для собственных размышлений.

Что же значит «разностороннее понимание»? Вот тут-
то и доходишь до одного из очень важных отличий, – продол-
жает он, – человека действительно образованного от челове-
ка «натасканного» в тех или иных предметах, от специалиста 
неуча, умеющего мерить чуть ли не всю Вселенную на один 
свой аршин. Смешон тот химик, который с химической точ-
ки зрения судит о всех прочих сторонах жизни в том числе, 
например, о нравственной. Смешон и юрист, который только 
и знает, кем-то, но как-то написанный закон. и сам, и закон – 
мерки для своего дела очень полезные, и для жизни все они 
нужны, но нельзя же такими частными мерками измерять все 
стороны жизни. Жизнь бесконечна, разностороння и сложна.

Вот в этом узнавании и могут помочь каждому из нас 
хорошие книги и дружный творческий коллектив, поскольку 
они содержат в себе опыт других людей. по мнению Николая 
Александровича, понимать окружающую жизнь – вот первая 
задача образованного человека. Чтобы жить, расширять свою 
жизнь и бороться, нужна сила, необходимо накопление раз-
ных сил – силы знания, силы мысли, воли, любви к людям, 
умение осваиваться в любой обстановке, не теряться ни в ка-
ком затруднительном положении, не отступать ни перед ка-
ким препятствием.
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Однако, как пишет Далай-Лама: «Я глубоко убежден 
в том, что настоящий духовный сдвиг наступает не в резуль-
тате одного лишь повторения молитв или желания, чтобы ис-
чезли все негативные свойства ума и расцвели положительные. 
Только благодаря разнообразным усилиям, – усилиям, осно-
ванным на понимании того, как именно ум взаимодействует 
с его многочисленными эмоциональными и психологически-
ми состояниями, – мы можем добиться подлинного духовного 
прогресса.

Если мы хотим ослабить негативные эмоции, мы долж-
ны искать их причины. и должны работать над устранением 
или искоренением таких причин. в то же время надо укре-
плять силы ума, противостоящие им: то, что можно назвать 
их противоядием. Именно так практикующий должен посте-
пенно приближаться к перестройке ума, к которой он стре-
мится. по признанию Далай-Ламы, если мы взглянем на мир 
из космоса, мы не увидим никаких границ между странами. 
Мы увидим просто маленькую планету, совершенно одино-
кую. в определенном смысле понятия «мы» и «они» уже почти 
не имеют значения, поскольку интересы наших соседей – это 
и наши собственные интересы. Соблюдение интересов наших 
соседей есть по сути забота о нашем собственном будущем. 
Сегодняшняя реальность проста.

Причиняя вред врагу, мы наносим ущерб самим себе.
Поскольку само наше существование и благополучие – 

результат содействия и участия несметного числа других лю-
дей, следует относиться к ним подобающим образом. Мы ча-
сто забываем об этом важнейшем обстоятельстве. в наши дни, 
когда весь мир связан экономически, понятие национальных 
границ потеряло прежнее значение. Не только разные страны 
находятся в зависимости друг от друга, но и целые континен-
ты. Мы все глубоко взаимозависимы.

Мой друг, печалиться не надо. 
Не хмурься в этот час. 
Уходят годы безвозвратно! 
Стареем мы, не замечая все подчас! 
Но будет радости, веселье 
Улыбки, смех не только раз!

В заключение скажем следующее. Во-первых, неко-
торые обстоятельства приведены текстуальные суждения 
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авторов для того, чтобы не исказить их мысли. Во-вторых, 
мне было просто интересно сопоставить высказывания раз-
личных авторов и найти в них, то общее, что есть у всех. Ведь 
увлечения бывают разные. Люди обычно увлекаются дела-
ми, не имеющими ничего общего с их профессией: собирают 
марки (это было у меня в детстве), открытки, этикетки, труб-
ки и другие вещи. Одни тратят время и деньги на коллекции 
о коллекционирование пуговиц, другие посвящают вечера 
(как, например, Рафкат) выпиливанию сложнейших узоров. 
а почему мне не заниматься другой проблемой (кстати, порой 
такое отвлечение и помогает). Потом. Представь те же себе 
изумление человека, никогда не слышавшего о невидимом 
мире и поглядевшего на каплю воды сквозь линзу скорее про-
сто так. и вдруг в этой прозрачной капле ему открылся целый 
мир живых существ.

Кстати, Далай-Лама, сравнивая себя с маленьким насе-
комым, пишет: «Я думаю: «Этот маленький жучок такой сла-
бый, он не может размышлять на философские те мы, не мо-
жет породить в себе любовь к живым существам. а я так глупо 
себя веду, имея такие возможности!» и получается, что при та-
кой точке зрения жук выглядит куда более честным и искрен-
ним существом, чем я». Разве об этом же не свидетельствуют 
и мои записи. В-третьих, увидеть – не значит ещё узнать. Вот 
люди многое могут увидеть, но не могут познать. Пусть мои 
записи в какой-то мере им помогут познать того, что необхо-
димо для жизни.

Разве не об этом свидетельствуют слова А.Ахма товой 
относительно детства и его влияния на судьбу человека:

В самом деле – сотни километров, 
Как ты и сказал мне, – сущий вздор, 
И знакомый с детства голос ветра 
Продолжает наш старинный спор.



16

М.Ф. Маликов Голос ветра

II.   Основы жизни – Тормош нигеҙе

Тыуған яҡ

Нимә барҙыр ҡәҙерлерәк 
Тыуған илдән, тыуған ауылдан! 
Әле булһа баласағым 
Атлағандай минең янымдан.

Тыуған яғым, көсөм, маҡтанысым, 
Йәркәй исеме йөрәк түрендә. 
Минең бишек һинең күкрәгеңдә 
Тибрәләлер төҫлө бөгөн дә.

Тыуҙым изге тупрағыңда 
Тамырҙарым киткән тәрәнгә. 
Аяҡтарым менән сығып баҫтым 
Йорт алдында үҫкән сирәмгә.

Тәүҙә ауылымдың наҙлы еле 
Тарап үткән минең сәсемде; 
Кесерткәне ҡулды сағып алғас 
Ағыҙғандыр минең йәшемде.

Беренсе ҡат һинең күгең 
Емелдәгән минең күҙемә. 
Шырпы кереп, кескәй табанымдан 
Тәүге ҡаным тамған үҙеңә!

Үҫкән саҡта булған йыртыҡтарҙы 
Сабыр ебе менән яманым. 
Беренсе тәрән мөхәббәтем – 
Ғүмерлеккә тиеп һөйгәнем!

Әкиәттәрең, моңоң менән, 
Ҡанатланды сабый саҡтарым! 
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Беренсегә китап тотоп, 
Хәрефтәрҙе таный башланым!

Ә һуңынан ҡыҙыл галстуктан, 
Нурҙар сәсте балҡып йөҙөмә. 
Йылдар үтте... мәктәп төшөндөрҙө 
Китаптарҙың серле теленә!

Эҫелектә елдәй бөтөрөлөп, 
Иҫкән һымаҡ булдың йәнемдә. 
Әйтерһең дә, күктә осоп йөрөнөм 
Окоптарҙа ятҡан сағымда.

Төшкә керә ине тыуған йортом 
Ҡышҡы таңдай аҡ шәл ябынып. 
Ә ысынлыҡта таныҡлыҡта ғына 
Йәркәй исеме ҡалған яҙылып.

Һөйәм һине, бөтөн барлығыңды – 
Бәхетемдең алтын тотҡаһы. 
Һин, Йәркәйем, илем картаһында 
Бер кескенә, бәләкәй нөктәһең.

Тибрәләлер ағас башы 
Тыныс ҡына елдәр иҫкәндә. 
Иҫкә төшә йәшлек сағым 
Йәркәй ҡайындарын күргәндә.

Маяҡ булып, юл күрһәтеп, 
Тормош ышанысы булғанға. 
Йыраҡ сәфәр кискән саҡта, 
Ҡайтырһы(ғы)ҙ тип теләп ҡалғанға.

Тыуған яғым, һиңә бағышланым 
Йөрәгемдең барлыҡ йылыһын. 
Ышан, тап төшөрмәм һиңә, 
Изге булыр минең намыҫым.
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Тотым

Юҡҡа ғына уйланмайҙыр 
Землянканың ерле иҙәне. 
Үлән ашына он ҡушырға 
Үлсәй торған тимер биҙәне.

Бөгөнгөләй күҙ алдында тора 
Саман өйҙөң һалам түбәһе. 
Ауылдарға ҙур шатлыҡтар биргән 
Нигеҙләнгән шәһәр-ҡалаһы.

Кәлйемәнең тәме әле лә телдә, 
Туҡлыҡлығы мәғлүм һәр кемгә. 
Яҙын ашлыҡ башаҡтарын йыйыу 
Айырым мөһим ине һәр кемгә.

Бәлкем алабута орлоҡтары 
Ярҙам иткән иҫән ҡалырға?! 
Сусаҡ йыуа-һуғандарын 
Йыя инек дарыу алырға.

Киндер күлдәктәрен кейеп 
Бара инек мәктәп түренә. 
Яҙын шәкәртмәләр тағып 
Бара инек гөрләүектәр күленә.

Күргән зыянлыҡтар була торҙо, 
Мөмкин түгел уны ҡабатлау. 
Ул бит йөрөнө йорттар һайын 
Ауырлыҡтар өҫтәп – ҡайғыртыу.

Почтальондың биргән телеграммаһын 
Әле лә һаҡлайым – һуғыш билдәһен. 
Ватан өсөн вафат булған атайың 
Тиеп яҙған уның тамғаһын.
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Маҡсаттар

Партия ул – көс нигеҙе, 
Нурҙар сәсте һәр кемгә. 
Халҡыбыҙҙың ышанысы булып 
Ынтылышыбыҙ булды һәр көндә.

Һуғыштарҙа үлемһеҙлектәр теләп, 
Дошмандарға ҡуйҙың ҡаршылыҡ. 
Халҡыбыҙҙың мөхәббәтен һайлап, 
Һиҙҙермәнең юлда юҡсыллыҡ.

Һинең ҡосағыңда миллионлаған 
Яҡты байраҡ көсө бәйләнде. 
Коммунизм маҡсаттары 
Донъя нигеҙенә әйләнде.

Төрлө ауырлыҡтар кисерергә, 
Тура килде көстәр йыйырға. 
Һүнмәҫ уттар булдырырға, 
Яңы шарттар алға ҡуйырға.

Ташландың һин төҙөү ҡосағына, 
Ҙур маҡсаттар үҙеңә бағышлап. 
Халҡыбыҙға бәхет булһын өсөн 
Илдең ынтылышын алмашлап.

Һинең ғорур даның менән 
Үҫте Совет халҡы ла. 
Бер туғандай ғаилә булып 
Тыныслыҡ ышанысы балҡыны.
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Баҙар

«Баҙар» һүҙе күп мәғәнәле, 
Русса әйтһәң була «рынок». 
Крәҫтиән ғаиләһенә кәрәк булған 
Әйберҙәрҙе алырға унда барырлыҡ.

Йәркәй баҙарына күптәр килеүселәр, 
Унда сыға Байсар, Аҡтаныш, 
Мансар, Йөнлө, Күктау, Сереккүл, 
Ризыҡтарын һатыу булды маҡтаныш.

Баҙарҙарҙа сабата, быйма һатыу, 
Ғәҙәт итеп алға ҡуйылды. 
Брага һәм йөндәр һатыу 
Идара тарафынан тыйылды.

Алма, ҡарағат, виноград 
Булманылар һатыу алдында. 
Айырым баҡса емештәре 
Һалым тырнаҡтары аҫтында.

Элекке баҙар урынына 
Хәҙер магазиндар һалынды. 
Үткер эшҡыуарҙар булып 
Мәңгелеккә таныҡлыҡтар алынды.

Трактор

Аттың һабандарын алыштырып, 
Бураҙналар һалды трактор. 
Шатлыҡтарҙы йәйеп юлға, 
Ашыҡтылар күрһәткескә «бара тор».

Тракторсылар ҡыҙҙар булғас, 
Баҫыуҙарҙа елферҙәне яулыҡтар. 
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Тәрән бураҙналар менән 
Ил тупланы байлыҡтар.

Бригадирҙың йөҙө көләстәй, 
Йәшерә алмай һис тә лә. 
Райондың рәхмәт белдереүен 
Ваҡытында тапшырылды почтала.

Йәркәй баҫыу-ҡырҙарында 
Ерҙе ҡарға ҡапланы. 
Бураҙнанан бушаған аттар 
Колхоз тормошона атланы.

Тракторҙың тешле тәгәрмәсе 
Батырылды ҡалын үләнгә. 
Ҡулдар сәсеүен үҙләштерҙек 
Тракторҙар юҡһыҙ булғанға.

Бураҙнала ҡалған ҙур кәҫтәрҙе 
Тырма, көрәк менән менән ваҡланыҡ. 
Сәскән ашлыҡ сығыу шартлығына, 
Ерҙең дымын тырышып һаҡланыҡ.

«Уф» тигәндәй трактор һүнде, 
Ләкин эш туҡтауҙар булманы. 
Каламашкалар менән орлоҡ ташыу 
Кәрәклеге инде ҡалманы.

Рәхмәт илдең тракторына, 
Бурыстарҙы күпкә һуҙмабыҙ. 
Донъя ауырлығын еңеп, 
Изгелеккә юлдар һалабыҙ.
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Данлыҡ

(1957 йылда Мәскәүҙәге йәштәр фестиваленә бағышлана)

Төндә балҡып яҡут йондоҙҙарың, 
Тартып тора беҙҙең күңелде. 
Яҡты нурҙар төшөп яҡтырталар 
Карпат, Казбек, Урал үҙеңде.

Данлы башҡалабыҙ, Мәскәү, һиңә 
Алып килдек башҡорт сәләмен. 
Халҡыбыҙҙың тоғ(о)ро мөхәббәтен, 
Шиңмәй торған гөлдәр бәйләмен.

Алып килдек тауҙар еләклеген, 
Шишмәләрҙең сылтыраған ағышын. 
Баҡсаларҙың хушлыҡ менән тулған, 
Аҡсарлаҡтар, һандуғастар тауышын.

Сәләм һиңә күкшел ҡыуаҡтарҙан, 
Ағиҙелдән, Димдән, Һаҡмарҙан, 
Йәш сырайлы ауыл, ҡалаларҙан, 
Шат йөрәкле йәштәр-ҡарттарҙан.

Мәскәү, данлы бөйөк ҡала, 
Һин – туғанлыҡ, дуҫлыҡ ҡалаһы! 
Беҙҙең йөрәктәрҙә һин һәр ваҡыт 
Бәхет уты булып янаһы!

Мәскәү- азат хеҙмәт йорто, 
Һин – тыныслыҡ, хеҙмәт ҡалаһы, 
Беҙҙе йыйҙың байраҡ менән, 
Ҙур маҡсатҡа алып бараһы!

Ер өҫтөндә асфальт юлдар 
Килтерҙеләр беҙҙе Мәскәүгә. 
Ҡайтырбыҙ һинән илһам алып 
Ҙур көрәшкә, данға, йәшәүгә.
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Ҡыңғырауҙар

Үтте тәрән белем алыу, 
Буйһондорған мәктәп шарттары. 
Ҡыңғырауҙар булмаҫ инде, 
Буйһондорор тормош шарттары.

Бөгөн һуңғы ҡыңғырауҙар 
Мәктәп бинаһында шылтырай. 
Ҡарама уҙған юлдарыңа, 
Хатта өмөттәрең ҡалтырай.

Ҡыңғырау мәктәп бинаһында 
Диңгеҙ тәрәнлеген аңлата. 
Алға барыу өмөтөн һайлап, 
Хеҙмәт маяҡлығын һанлата.

Һуңғы ҡыңғырау һуңғы түгел, 
Иптәштәрҙе (ы)сынлап тупларға. 
Тормош юлын уҙыр өсөн 
Берҙәмлектең өмөтөн хупларға.

Төҙөлөш

Бөгөн мәктәп, ә иртәгә 
Йәмле колхоз буйҙары; 
Һәм дә күккә тейә яҙған 
Ҙур төҙөлөш ҡырҙары.

Әллә бик йыраҡҡа барып йөрөмәй 
Колхоз ҡырҙарында ҡалаһы? 
Әллә йыйылып барлыҡ дуҫтар менән 
Төҙөлөш ҡырҙарына бараһы!

Улай икеләнмәйек, дуҫтар, 
Йыйылып китәйек береһенә. 
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Ҡайһыһында ла яҡты тормош – 
Барыһы ла беҙҙе юҡһына.

Юлдар төҙөү еңел түгел, 
Һеҙҙең көстәр талап ителә! 
Йәштәр көсө дәһшәтле ул, 
Һәр нәмәне эшкә килтерә.

Серҙәр

Бейек тауҙың башынан 
Күренә беҙҙең торған ер. 
Серҙәр туплап торған ер – 
Һағындыра тыуған ер.

Ҡулымдағы беләҙегем 
Һынмай ҙа, – бөгөлмәй ҙә, 
Серле булған мөхәббәтем 
Күсмәй ҙә, һүрелмәй ҙә.

Һандуғас төшкән таҡырға 
Ҡанат ҡағып ятырға. 
Һандуғастан ҡанат алып 
Бер һөйләшеп ҡайтырға.

Алдарың булырмын әле, 
Гөлдәрең булмаһам да, 
Серҙәрең булырмын әле, 
Ғүмерлек булмаһам да.

Китәм инде, китәм инде, 
Китһәм ҡайталмам инде. 
Һынды серле ҡанаттарым, 
Сабыр итәлмәм инде.
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Таң

Таң атасағын һиҙгәндәй 
Үләндәрҙе ҡомалаҡ сорнайҙар. 
Ауыл Советының ал байрағы 
Елберләүен өйҙәр тыңлайҙар!

“Хәйерле көн” – һүҙ ҡуҙғата, 
Уға яуап бирә күршеһе. 
Был уяныу менән ҡушылалар 
Тирә-яҡтың колхоз кешеһе.

Тәгәрмәс тракторҙар ҡуҙғалалар, 
Көтөүселәр ҡыуа ауыл көтөүен. 
Был гөрләүҙән аңлау төшә 
Күктең төн пәрҙәһе китеүен.

Канцелярияһында иптәш Сираев 
Бригадирҙар менән ултыра. 
Асыҡ тәҙрәнән күбәләктәр 
Йыйыла өйҙөң яҡты утына.

Кәңәш һеҙгә, дуҫтар, 
Ҡырҙарҙа уңыш мул килә, 
Тағы беҙгә яҙғы кеүек 
Ең һыҙғанып эшләр көн килә.

Яҙлыҡ

Үтте йомшаҡ һуңғы ҡарҙар, 
Яуҙы ләйсән ямғыры. 
Күңелдәге урман-тауҙар, 
Турғайҙарҙың яҙ йыры.

Гөрләүектәр аға гөрләп, 
Тултырып йырғанаҡтарҙы. 
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Аса йәшел бөрөләрен 
Яҙғылыҡ ҡыуаҡтары.

Тиҙҙән килер күңел яҙы 
Буйһонланып рухи яҙына. 
Аҡыл яҙы күтәрелеп 
Әйләндерер яҙмыш яҙына.

Көсләндереп ынтылыш яҙы 
Килтерәлер тормош яҙына. 
Һағындырған осрашыу яҙы 
Әйләндерер донъя яҙына.

Йәшендәй ғүмер яҙы 
Тыуҙылыр саттар үҙендә.

Мәңгелеккә булыр күңел яҙы 
Әгәр торһаң биргән һүҙеңдә.

Йәй

Йәйҙең наҙлы көнө, 
Ҡояш менән бергә ҡараны. 
Шатландырып балаларҙы 
Бөҙрә сәсен һөйөп тараны.

Хәтфәләй бәпкә үләненә 
Йыйылышты бәпкә тәркөмө. 
Сылтыраған гөрләүектәр буйлап, 
Тамсыланып ергә һикерҙе.

Беләм, гөрләүектәр бөтөр, 
Ҡояш нуры уны ҡыуалыр. 
Йәшлек гөрләүектәр кеүек 
Маяҡ булып мәңге ҡалалыр!
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Йәйҙең һалҡын иртәһендә 
Көтөү ҡыуҙыҡ башлатып. 
Дәртләнеп йәшел сирәмдәрҙе 
Бәрәстәргә йолҡоп ашатып. 
Сәсте һөйгән йәйге елен 
Болоттар ҡыуып килтерҙе. 
Битебеҙгә ләйсән ямғырының 
Тамсылары уйнап һикерҙе.

Бесән өҫтө

Үтте ҡыштар, үтте яҙҙар, 
Етте йәмле йәй көнө. 
Әллә быйыл ямғыр шәпкә 
Бесәндәр ҙә бик ҡуйы.

Һәр йыл шулай ғәҙәтенсә: 
Быйыл да ваҡыт етте, 
Һәр кем салғыларын алып 
Бесән сабырға китте.

Уҫал йылан ыҫлағандай 
Сабыу шыжлай башланы – 
Тауис алда ҡыҙыу һелтәп, 
Барыһын артҡа ташланы.

Ҡыҙып китә шулай эштәр 
Ҙур-ҙур аҙымдар менән: 
Зәки абзый салғы сүкей 
Һандал сүкеше менән.

Хөбәйбә апай аш бешерә, 
Мәптүхәгә – һыу ташыу. 
Матур йәмдәрҙе бирәлер 
Бесәнлектәге шаулашыу.
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Бесән сапҡан һәр кешенең 
Тимер кеүек ҡулдары. 
Йырлай-йырлай эштән ҡайта 
Колхозыбыҙҙың улдары.

Бына шулай кәңәш менән 
Бесән саба башланыҡ. 
Колхозыбыҙҙың бар малына 
Йыллыҡ аҙыҡ тупланыҡ.

Сентябрь

Үтте ил-көн тәбиғәте 
Август ямғыр менән һыуланды. 
Дауамылай беҙҙең мөхәббәттәр 
Ялҡынына кереп уралды.

Алтынланды алма баҡсалары 
Күктә алҡын таңдан таңғаса. 
Йыраҡ осто Базы аҡсарлағы, 
Ҡамышлыҡтар тынды яҙғаса.

Һирәк көҙөн төндөң айлылары 
Һәм шаулауы ҡоштар моңдарын. 
Сентябрҙең һалҡын ямғырҙары 
Һыуыта алмай күңел моңдарын.

Яңы йыл

Ағай яңы йылға ҡайтҡас 
Ял итергә тиеп ятты. 
Оҙаҡ тормай, тороп-кейенеп 
Концерт ҡарарға китте.
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Биш минут та үтмәгәндер 
Клубҡа килеп етте. 
Матур-матур көйҙәр менән 
Ҙур уйын ҡыҙып китте.

Уның күңеле күтәренке, 
Хистәре лә яҡты ине. 
Йөҙ процент тейешлекте 
Ике йөҙгә үтәне.

Уның икенсе туғаны 
Башҡара икенсе бурыс. 
Силәбе мейесе янында 
Ҡоя сифатлы ҡорос.

Ҙур уңыштар барыбыҙҙа 
Яңы йылды ҡаршы алабыҙ. 
Яңы хистәр, шатлыҡ менән 
Ҙур бәхетле булып ҡалабыҙ.

Ғүмер

Ғүмер – алтын сәскә. 
Бер генә тапҡыр бирелә. 
Һинең ҡулда барыһы ла, 
Хеҙмәткә тип улар үрелә.

Таңдың матур ҡояш нуры, 
Иҫтә һаман бергә саҡтарым. 
Етеҙ осоп яҙғы ҡарлуғастай 
Етһен һиңә сәләм хаттарым.

Көҙҙәрендә армиға оҙатҡанда, 
Йырҙарға ла шулай яҙылыр. 
Ҡышмы булыр һин ҡайтҡанда, 
Йөрәктәрҙә барыбер яҙ булыр.



30

М.Ф. Маликов Голос ветра

Айырылдыҡ, туған, ваҡытлыса, 
Һау ҡайтыуыңды теләп оҙатам. 
Йөрәктәрҙе, ышанысы менән, 
Уртаҡ өмөт менән йыуатам.

Күрешергә ине – ара йыраҡ, 
Һин йондоҙҙай йыраҡ, кәрәккә. 
Беҙҙең тыуған ауыл йылы бирә, 
Йәркәй беҙҙең һәр бер йөрәктә!

Йыраҡта һин, ләкин йөрәктә һин! 
Ҡайҙа булһам, ниҙәр күрһәм дә 
Һин һәр ваҡыт, минең туған йәнем, 
Һыуға төшһәм, утҡа керһәм дә!

Сирен

Сирен сәскә атҡан саҡта 
Яратам сирен иҫен. 
Бәғерем, һин белмәйһең, 
Һарғаям һинең өсөн.

Аҡлы күлдәгем ҡаралһа 
Ҡаралғанын кейермен. 
Йәшерен һөйөп, йәшерен көйөп, 
Бәғерем, һине һөйөрмөн.

Тәҙрәнең төптәрендә 
Епкә ниҙәр теҙәһең? 
Үҙәктәремде өҙәһең бит, 
Үҙең нисек түҙәһең?

Алма баҡсаһына кереп 
Алма ашайһым килә. 
Мин – ағасы, һин – сәскәһе 
Булып йәшәйһем килә.
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II.   Гражданская лирика –  
Гражданлыҡ лирикаһы

Әсәй

Беҙҙә яҙҙың ҡар һыуҙары ташып 
Болондарҙың битен йыуғандыр. 
Һағыныуҙан, юҡһыныуҙан, бәлки, 
Йөрәккәйең әрнеп ҡуйғандыр.

Әсәй! Мин дә бит һағындым, 
Шуға, ахыры, тибрәй ҡәләмем. 
Шифа булып ятһын күңелеңә 
Йыраҡтарҙан килгән сәләмем.

Хеҙмәт бара, артыҡ моңһоуланма – 
Моңһоулана фәҡәт ай ғына. 
Яҡшы йәшәйем, дуҫтар ҡосағында 
Урын бирмә, әсәй, ҡайғыға.

Бик һағынһаң, сығып баҡсалағы 
Тыңла һандуғастың һайрауын. 
Минең сәсем итеп таңдарыңда 
Алмағастың һыйпа япрағын.

Күп тә үтмәҫ, мин ҡайтырмын, 
Ҡайнар хистәр менән ҡосорға. 
Хеҙмәтемде бөтөрөп ҡайтҡас миңә 
Һин сығырһың ҡапҡа асырға.

Яҙғы елдәр иҫеүенә сығып, 
Сәстәремде елдән таратам, 
Ерҙән күтәрелгән татлы парҙы 
Әсәйемдең һулышылай яратам.
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Зәңгәр шәл

Зәңгәр шәлең бик килешә һиңә, 
Ҡуйыртҡанға күҙең зәңгәрен. 
Ник уҙаһың һалҡын ҡарап ҡына? 
Белмәгәндәй һөйөү хәлдәрен!

Ниңә, иркәм, туҡтап тыңламайһың 
Һағыш менән тулған һүҙемде?! 
Уттарын да үҙең ҡабыҙҙың бит, 
Һыйпаһаң да ярар күҙемде.

Бер генә көн күрмәй торһам, 
Мин юҡһынам, иркәм, шуғалыр: 
Шәлең менән һөйөү хистәремдә, 
Ғүмерлеккә, ахыры, булғандыр?

Диңгеҙлек

Донъя – диңгеҙ, 
Тормош – корабль. 
Шул диңгеҙҙә батмай ҡалыу өсөн 
Ышаныслы иптәш һайлап ҡала бел!

Тормош тулҡынына кергән кеше, 
Гүйә керә ҡара урманға. 
Ҡара урман шомло, ҡурҡыныслы, 
Дәһшәт көсө унда булғанға.

Уйламаған ерҙән таныш булдыҡ, 
Ләкин ҡыҫҡа булды көнөбөҙ. 
Иҫән бул, рәхәт йәшә, 
Бәлки, тағын килер көнөбөҙ.

Урал һыуҡайҙары боролоп аға, 
Ул ярата шулай ағырға. 
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Мин яратам яҡын дуҫтарыма 
(Ы)сын күңелдән шиғыр яҙырға.

Матур яҙыуымды һәр көн теләһәң дә 
Мин бит улай матур яҙа алмайым. 
Тормошоңда рәхәт йәшә, бул бәхетле, 
Шунан артыҡ һүҙҙәр таба алмайым.

Айырылыу көндәре лә етер, 
Уҫал тормош беҙҙе айырыр. 
Беҙҙе түгел, ҡоштарҙың да 
Осоу ҡанаттарын ҡайырыр.

Дуҫым Дәнәфиә, һиңә гөлдәр бирәм, 
Сәскә булып һиндә үҫһендәр. 
Сәскә атҡан матур гөлдәр кеүек, 
Йәшлек көндәре лә матур үтһендәр.

Аңлайым, еңел түгел, 
Ауыр бит ул диңгеҙ кисеүе. 
Йөрәк арый, теҙҙәр тала, 
Ауырлана һулыш алыуы.

Яңғыҙлыҡ

Үҙ көсөңә үҙең ышанмайһың 
Осрашҡанда ундай саҡтарға. 
Яҙ боҙона баҫҡан кеүек, 
Шикләнәһең аяҡ атларға!

Ҡояш нуры түгел, өмөттәрең! 
Гүйә өҙөлөп төшә өҫтөңә, 
Гер шикелле тағылышып 
Ҡулдарыңдан төшә өҫтөңә.

Яңғыҙлыҡ ул – ташландыҡ йорт – 
Шомлоҡ өҫтәй күңелгә. 
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Яңғыҙлыҡтан ҡайнар йөрәккә лә 
Себер һалҡынлығы һиҙелә.

Ҡулъяулыҡ

Ҡанаттарҙай биргән ҡулъяулығың. 
Алған һайын ҡулыма 
Уята миндә яҡты хистәр 
Һин кергәндәй минең ҡуйыныма.

Сәләм яҙам һиңә, дуҫым, 
Яулығыңды болғап ҡоштарға. 
Ҡанатлана минең уйым 
Яндарыңа теләп осорға.

Айырым саҡта, һинән башҡа, 
Ҡулъяулығың яңғыҙ итмәне. 
Һинең ҡайнар һөйөүҙәрең 
Йөрәгемдән һис тә китмәне!

Уссурийск йылғаһында саҡта 
Ҡулъяулығың ағып китмәне. 
Танктарҙа йөрөгән саҡта 
Ауырлыҡтан мине һаҡланы.

Булырбыҙ бергә тағын, 
Көтә беҙҙе ҡауышыу. 
Ҡулъяулыҡты йөҙөк менән 
Тура килер алышыу!

Намыҫлыҡ

Кем һоҡланмай тимер көскә, 
Һыуҙар сыҡҡан баҫҡан эҙенә. 
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Тик ни файҙа,филдәй көскә, 
Эшең оҡшаһа турғай теҙенә.

Намыҫлыҡ эҙен һалһын, 
Ни үтһә лә һинең уйыңдан! 
Көслөлөгөң менән ғорурланма, 
Кешелекһеҙ тыуһа үҙеңдән!

Эшеңдә тоғролоҡтар тыуһын, 
Саф йөрәккә эҙҙәр һалһындар. 
Мәжбүри түгел, изгелектәр менән, 
Намыҫлылыҡтар көстәр һалһындар.

Һин йәшәмә ерҙә бер файҙаһыҙ, 
Түмгәк булып тигеҙ урынға. 
Ҡалһын ғүмерең маяҡ булып 
Үҙеңдән һуң килгән быуынға!

Вәғәҙәлек

Бул вәғәҙәле, һүҙеңдә тор! 
Вәғәҙә бирмә башҡа кешегә! 
Күңел бит ул аҡ күбәләк! 
Яңылыҡты күрергә ашыға.

Сикһеҙ күңел сикһеҙ күләмендә – 
Күбәләктәй ҡуна төрлө гөлдәргә. 
Ҡунһа ла төрлө гөлдәргә, 
Ҡунмай тиң түгелдәргә.

Ә һин, түҙ, ашыҡма! 
Һайлап уҙҙыр тормош юлыңды! 
Һүҙеңде аңлап, вәғәҙәңдә тор, 
Ҡәҙерләп һөй уңған улыңды!
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III.  Любовная лирика –  
Мөхәббәт лирикаһы

Ялҡын

Хаттарың – йөрәк ялҡыны – 
Үҙ, яҡын итеүҙәрең. 
Күңел намыҫы сафлығы – 
Һағынып көтөүҙәрең.

Йыраҡтан Базы урамына 
Хат килә айҙа ғына. 
Китмәйһең, иркәм, уйымдан 
Булһам да ҡайҙа ғына.

Борсолма яңғыҙ көнөңдә, 
Ҡалмабыҙ ҡауышмайса. 
Айырылмаҫ өсөн ғүмергә, 
Айырылдыҡ ваҡытлыса.

Ҡайғы-моң төшмәй башыма, 
Һин мине йыуатаһың. 
Һыуыҡта, ямғыр аҫтында 
Һин мине йылытаһың.

Мөхәббәт – йөрәк ялҡыны, 
Үлемһеҙ ул – туғанлыҡ! 
Беҙ уны тормош арҡылы 
Йөрәктә һаҡлап ҡалдыҡ.

Иҙелдән тулҡын тынһа ла, 
Хистәр һуң нисек тынһын?! 
Аралар йыраҡ булһа ла, 
Йөрәктәр яҡын булһын!



37

Голос ветра М.Ф. Маликов

Мөхәббәт

Һағыныр кеше, тура туғаным һин, 
Аҙҙыр ерҙә беҙҙәй яҡындар. 
Ҡалалағы туғаныңды көтәһең һин 
Инде тынғас янғын-ялҡындар.

Ошо өмөт, ошо хыялыңа 
Юрайһыңдыр хатта эшеңде. 
Сығып тиҙҙән Өфө юлдарына 
Ҡаршыларһың көткән кешеңде.

Беҙҙең хәҙергә ара йыраҡ – 
Һин Йәркәйҙә, ә мин Ҡазанда. 
Уй-теләктәр бергә һәр саҡ, 
Беҙҙең дуҫлыҡ бергә һәр ҡайҙа!

Юҡ, һүнмәҫ беҙҙең хистәр, 
Ике йәндә күпме ялҡындар! 
Йөрәктәрҙә бер кеше беҙ, 
Аҙҙыр ерҙә беҙҙәй яҡындар!

Мөхәббәт – ул тәкәббер көс, 
Фекер менән бергә таныша. 
«Ахыры» тигән һорау ҡуймай, 
Ғибрәт менән һағыш алыша.

Һағыныу

Ике тимер ялғанмай ул 
Әгәр тигеҙ ҡыҙмаһа; 
Ике йөрәк тә ҡушылмай 
Тиң мөхәббәт булмаһа!

Йәшлек һағындырып-уйландырып 
Кемдән генә тороп ҡалмаған. 
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Үтте инде сәскә-йәшлегем, – тип 
Кем генә һуң иҫкә алмаған. 
Йәшлек үтә, йәшлек туҡтап тормай, 
Һәм юлынан кире боролмай. 
Йәшлек ғәжәп бер музыка, 
Йәшлектән дә матур йыр булмай!

Бушҡа үткән йәшлек үкенесле, 
Хеҙмәткә бир дәрт һәм уйыңды. 
Һыуҙан үткән эҙһеҙ кәмә төҫлө 
Эҙһеҙ үтмә ғүмер юлыңды.

Йәш ваҡытта уҡы һәм дә эшлә, 
Күңелеңде бир оло һөнәргә. 
Ҡартлыҡ ваҡыт еткәс еңел була 
Тура килһә үргә менергә!

Теләгем

Бәхетең менән артҡа түгел, 
Аңла: алға бараһың. 
Беҙҙең баҡса кеүек күңел 
Сәскә атһын, ағарһын.

Йырым күккә ашһын йырлағанда, 
Киң ҡанатын елпеп туймаһын! 
Һәм ҡояшлы юлдан атлағанда 
Йәшлек көсө һиндә уянһын!

Хистәр даръя булып ташыһындар, 
Йөрәк күрһен бөтөн донъяны! 
Быҫҡып көн күреүҙең ни йәме бар – 
Төҙөү кәрәк яҡты донъяны!
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Һөйөүлек

Асыуланма, дуҫым, тормошонда 
Һәр кем теләй бәхетен табырға! 
Һинең булған мөхәббәтең һүнер, 
Тура килер уға янырға.

Һөйәм йәрҙең эштә уңғандарын, 
Мөхәббәттә тоғ(о)ро булғанын. 
Ундай менән ҡыйыу үтеп була 
Тормошомдоң ауыр юлдарын.

Хисең менән кер усаҡҡа, 
Тиң булып ҡабынмағас, 
Дымға һыуһаған ҡыналай 
Өҙөлөп һағынмағас?!

Елдәр япраҡ осорғандай 
Хистәреңде йөрөмә таратып. 
Һөйөүеңде һаҡла һәр ваҡытта 
Йөрөһәң үҙең (ы)сынлап яратып.

Нимә бирә тышҡы биҙәк 
Әгәр һиндә йөрәк булмаһа! 
Йәр тигәнең намыҫһыҙлыҡ менән 
Хистәреңде һинең урлаһа!

Тыштан түгел, йәнем, 
Эстән ян, һин, 
Йөрәк тулай тиеп иҫермә! 
Йәрең ҡалһа сүлдә – 
Йыраҡ күлдән 
Силәк табалмаһаң, уймаҡ менән 
Һыу ташы һин уға, иренмә!
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Күңеллек

Уйсан ғына ҡара ҡашлы 
Булған ти бер ҡыҙ бала. 
Ә ул барлыҡ егет өсөн 
Ҡайсаҡ булды бик бәлә!

Ҡарауға ла шәп кеүек ул, 
Һәм (ы)сындан да шәп ине. 
Барлыҡ егет өмөттәре 
Уға ғына хас ине.

Берәү менән танышҡанда 
Һөйләнә яҡшы ғына. 
Аҙналар үтеү менән 
Өндәшә ҡаршы ғына.

Уға ҡарап һоҡланаһың, 
Уның йыйнаҡлығына. 
Кермәй ҡалмай егеттәр 
Уның ҡосаҡтарына.

Нимә ул ҡыҙ кешегә 
Егет менән танышыу. 
Ике һүҙҙән булып ҡуя 
Мөхәббәтле ҡауышыу.

Береһенән-береһе яҡшы уға 
Егеттәрҙең яңыһы. 
Береһен-береһе белешәләр 
Киң күңелдән бажаһы.

Шуның менән әйтер инем: 
Улай ҡыланмауығыҙҙы! 
Ҡайҙа буарһа шунда барып 
Төрлөһөн уйланмауығыҙҙы!
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Ышанма

Ҡиблаға осҡан ҡоштарҙың 
Ҡарайым осҡандарында. 
Кемдәргә һөйләргә белмәйем 
Эсем бошҡандарында.

Йәркәй баҫыу яланында 
Машина ла трактор. 
Дошман һүҙенә ышанһаң 
Айырылыуыңды көт тә тор.

Һандуғастың балалары 
Береһенән-береһе ҡалмай. 
Араларға дошман керһә 
Айырылышмай ҙа булмай.

Ағас күмерҙәре ҡара, 
Ләкин дегетлек түгел. 
Йәр өҫтөнән йәрҙәр һөйһәң – 
Бер ҙә егетлек түгел.

Яландағы аҡ сәсәкте 
Ашатмағыҙ аттарға. 
Эсең тулы ут янһа ла 
Белгертмә һин яттарға.

Ҡулымдағы йөҙөгөмдөң 
Исемдәрен беләһең. 
Сәхрә былбылдары кеүек 
Төштәремә керәһең.

Алма баҡсаһына керәм 
Алма сәскә атҡанда. 
Төндә төштәремдә күрәм, 
Юғалтам таң атҡанда.
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Ҡар кепкаһы башында, 
Ултыра иркәм ҡаршымда. 
Нурлы йөҙө, серле күҙе 
Хәсрәт һалды башыма.

Көтәм

Көтәм инде – көтәм инде, 
Китһәм ҡайталмам инде. 
Һынды сабыр ҡанаттарым, 
Сабыр итәлмәм инде.

Беҙ бай малайҙары түгел 
Ҡара пальто кейергә. 
Ҡара пальто кеймәһәк тә 
Йәрҙәр таптыҡ һөйөргә.

Өфөләргә барҙым тиһең, 
Атың да тирләмәгән. 
Маһайма сибәрлегеңә 
Сибәрҙәр сирләмәгән.

Өфөләргә барҙым, тиһең, 
Керҙеңме һуң центрға? 
Һинең унда кемең бар 
Илаһаң йыуатырға?!

Сабырлыҡ

Оҙаҡ йылдар буйы бергә булдыҡ, 
Бергә үткәрҙек тиле йәшлекте. 
Айырылғас шулай иҫкә төшә, 
Өҙә хәҙер минең йөрәкте.
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Бәхет теләйем һиңә, дуҫым, 
Тормошоңда изге хеҙмәт ит. 
Ауырлыҡтар уҙғас, еңел булыр, 
Шуның өсөн сабыр ит.

Төндәр буйы һиңә хат яҙғанын 
Белмәҫ инде минең дуҫтарым. 
Һине һағынып, һине уйлап, 
Үтер инде көндәрем.

Сабырлыҡтар –һары алтын,

Мин сабыр итә алмайым, 
Йөрәгем тулы ялҡын булһа ла 

Кисереү юлдарын табайым!

Онотма

Онотма, дуҫым, һин дә мине, 
Сәләм ебәр ваҡытың булғанда. 
Күңелем булыр шул сағында 
Һин, дуҫымдан, хаттар алғанда.

Ана, ҡояш та бит байып бара 
Ултырғанда тәҙрә янында. 
Һиңә булһын дуҫлыҡ мөхәббәтем, 
Борсоу ҡайнай минең ҡанымда.

Күҙемә тура ҡарама, 
Мәкәрйә сейәкәйем! 
Минең йөҙҙәремә төшә 
Һинең сибәрлеккәйең.

Һандуғас тотҡанһың икән, 
Телең отҡанһың икән. 
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Минең иҫтәремдән сыҡмай, 
Һин онотҡанһың икән.

Ағиҙелдән ҡарайым 
Ағып килгән Димдәрҙе. 
Күрермен тимәгән инем 
Был бәхетһеҙ көндәрҙе.

Саҡырыу

Ағиҙелдең аръяғында 
Ҡоштар бала тарата. 
Һинең күңелең әллә нисек, 
Минең күңелем ярата.

Былбыл булһам баҡсаларҙа 
Бер ағас һайлар инем. 
Шул ағаста һине маҡтап 
Иртә-кис һайрар инем.

Ҡулдарыма сәскә йыйҙым 
Аллы-гөллөһөн генә. 
Иҫтәремдә гел һин генә, 
Иркәм, белмәйһең генә.

Беҙҙең ауыл ҡырҙарында 
Саҡрым һайын бер нарат. 
Һөйләр инем һүҙҙәремде 
Йырлы йөҙөңә ҡарап.

Түңәрәк шишмә һыуы һалҡын, 
Ҡуйҙым гөлдәр үрергә. 
Ике ҡулым ҡанат булһа 
Барыр инем күрергә.
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Муйынымдағы гәрәбәмдең 
Аҫҡы ҡаты эрерәк. 
Былай эре булыуыңды 
Белмәнем элегерәк.

Урмандарға кергәнмен, 
Аҙашҡанмын, ҡалғанмын. 
Ҡулдарымды билдәреңә 
Үкенескә, һалғанмын.

Ишек алдым йәшел сирәм, 
Си-ситтәре миләүшә. 
Үҙем бында, йәш күңелем 
Һинең менән һөйләшә.

Айырылышыу

Мин нишләрмен һинән айырылғас, 
Кемгә ҡарап күңелем йыуаныр? 
Дуҫһыҙ һәр көн һарғайырмын, иркәм, 
Йөҙөм йәшем менән йыуаныр.

Шулай, тормош тулҡындары 
Айырылырға мәжбүр итәләр. 
Айырылғас бары хаттар менән 
Бер-береһенә сәләм илтәләр.

Минең хатҡа, сәләмемә 
Һин хаттар яҙырһыңмы икән? 
Ут эсендә ҡалған мин яңғыҙҙы 
Һағынып көтәрһеңме икән?

Быныһы миңә асыҡ түгел, 
Нисек ҡарайһыңдыр һин уға. 
Әгәр һөйөүҙәрең ысындан булһа – 
Булыр инең ҙур әсә.
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Ҡыштың айлы һалҡын кисе 
Шомландыра минең күңелде. 
Бәғерем, (ы)сын күңелдән рәхмәт 
Аңлағанға минең күңелде.

Изгелек

Көтәм һине, һаман көтәм 
Ниндәй ауырлыҡтар булһа ла. 
Ышанысым бик ҙур һиңә, 
Хыял ғына булып ҡалһа ла.

Йөрәк тыныслығы була мени? 
Күңелеңдә буран уйнаһа! 
Тормошоңда донъя борсоуҙары 
Һәр ваҡытта күңелеңдә ҡайнаһа!

Тарих тәгәрмәсе тәгәрәйҙер, 
Дилбегәләр уйнай ҡулымда! 
Һиҙмәйем тормош ауырлығын 
Сикһеҙләнгән уның юлында!

Йәш ваҡытта күп тырышһаң, 
Эшкә бирһәң (ы)сын күңел. 
Ҡартлығыңды ҡаршыларһың 
Бик тыныс һәм бик еңел, –

Тип изгелек аҡылы бирә 
Беҙгә бөйөк Туҡай яҙмаһы.
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Шағир усағы
(Ғабдрахман Әпсәләмовтың әҙәбиәт түңәрәгенә бағышлана)

Яҙыусылар менән осрашыу «оля-ля-ля», 
Быуаттар аҡылы тупланған. 
Утлы һүҙле, ҙур күләмле, 
Булды студентҡа кинәт «оля-ля-ля».

Кәмһетерҙәй һүҙҙәре юҡ – «ля-ля-ля», 
Үҙләштереү фекерен уята «оля-ля-ля». 
Килешәмен яҙыусының һүҙҙәренә, 
Илһам тыуҙыралар улар «оля-ля-ля».

Башҡаларҙа көнсөллөктәр тыуһа «ля-ля-ля», 
Айыр, тапшыр фекереңде «оля-ля-ля». 
Тик шунда булмаҫ «ля-ля-ля», 
Ярҙамлыҡҡа килер «оля-ля-ля».

Сикһеҙ шатлыҡ бирер «оля-ля-ля», 
Булһа шағир юлы «оля-ля-ля». 
Ул булмаһа, ҡалыр «ля-ля-ля», 
Маяҡ булмаҫ һиңә «оля-ля-ля».

Донъя борсоуҙары һәр ваҡытта «ля-ля-ля» , 
Ҡабатланмаҫ, булһа әгәр «оля-ля-ля». 
Юлыңда иҫкәрт «ля-ля-ля», 
Шунда булыр һиңә «оля-ля-ля».

Шағир усағының киҫәүҙәре: 
Кәңәш биреү, кәңәш алыуы, 
Образ туплап шиғыр юлдарына 
Тигеҙ рифмаларға һалыуы.
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I.   Основы жизни – Тормыш нигезе

Туган як

Нәрсә бардыр кадерлерәк 
Туган илдән, туган авылдан! 
Әле булса балачагым 
Атлагандай минем янымнан.

Туган ягым, көчем, мактанычым, 
Яркәй исеме йөрәк түрендә. 
Минем бишек синең күкрәгеңдә 
Тибрәләдер төсле бүген дә.

Тудым изге туфрагыңда 
Тамырларым киткән тирәнгә. 
Аякларым белән чыгып бастым 
Йорт алдында үскән чирәмгә.

Тәүдә авылымның назлы жиле 
Тарап үткән минем чәчемне; 
Кычытканы кулны чагып алгач 
Агызгандыр минем яшемне.

Беренче кат синең күгең 
Жемелдәгән минем күземә. 
Шырпы кереп, нәни табанымнан 
Тәүге каным тамган үзеңә!

Үскән чакта булган ертыкларны 
Сабыр жебе белән ямадым. 
Беренче тирән мөхәббәтем – 
Гомерлеккә диеп сөйгәнем!

Әкиятләрең, моңың белән, 
Канатланды сабый чакларым! 
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Беренчегә китап тотып, 
Хәрефләрне таный башладым!

Ә соңыннын кызыл галстуктан, 
Нурлар чәчте балкып йөземә. 
Еллар үтте… мәктәп төшендерде, 
Китапларның серле теленә!

Эсселектә жилдәй бөтерелеп, 
Искән сыман булдың жанымда. 
Әйтерсең дә, күктә очып йөрдем 
Окопларда яткан чагымда.

Төшкә керә иде туган йортым, 
Кышкы таңдай ак шәл ябынып. 
Ә чынлыкта таныклыкта гына 
Яркәй исеме калган язылып.

Сөям сине, бөтен барлыгыңны – 
Бәхетемнең алтын тоткасы. 
Син, Яркәем, илем картасында 
Бер кечкенә, нәни ноктасың.

Тибрәләдер агач башы, 
Тыныч кына җилләр искәндә. 
Искә төшә яшьлек чагым, 
Яркәй каеннарын күргәндә.

Маяк булып, юл күрсәтеп, 
Тормыш ышанычы булганга. 
Ерак сәфәр кичкән чакта, 
Кайтырсың дип теләп калганга.

Туган ягым, сиңа багышладым 
Йөрәгемнең барлык жылысын. 
Ышан, тап төшермәм сиңа, 
Изге булыр минең намусым.
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Тотым

Юкка гына уйланмыйдыр, 
Землянканың җирле идәне. 
Үлән ашына он кушарга, 
Үлчи торган тимер бидәне.

Бүгенгедәй күз алдында тора, 
Сәмән өйнең салам түбәсе. 
Авылларга зур шатлыклар биргән, 
Нигезләнгән шәһәр каласы.

Кәлҗемәнең тәме әл дә телдә, 
Туклыклыгы мәгълүм һәркемгә. 
Язын ашлык башакларын җыю 
Аерым мөһим иде һәркемгә.

Бәлкем алабота орлыклары, 
Ярдәм иткән исән калырга? 
Чучак юа-суганнырын, 
Җыя идек дару алырга.

Киндер күлмәкләрен киеп, 
Бара идек мәктәп түренә. 
Язын шәкәртмәләр тагып, 
Бара идек гөрләвекләр күленә.

Күргән зыянлыклар була торды, 
Мөмкин түгел аны кабатлау. 
Ул бит йорде йортлар саен, 
Авырлыклар өстәп – кайгырту.

Почтальонның биргән телеграммасын, 
Әл дә саклыйм сугыш билгесен. 
Ватан өчен вафат булган әтиең, 
Диеп язган аның тамгасын.
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Максатлар

Партия ул – көч нигезе, 
Нурлар чәчте һәр кемгә. 
Халкыбызның ышанычы булып, 
Омтылышыбыз булды һәр көндә.

Сугышларда үлемсезлекләр теләп, 
Дошманнарга куйдың каршылык. 
Халкыбызның мәхәббәтен сайлап, 
Сиздермәдең юлда юкчылык.

Синең кочагыңда миллионлаган 
Якты байрак көче бәйләнде. 
Коммунизм максатлары 
Дөнья нигезенә әйләнде.

Төрле авырлыклар кичерергә, 
Килде көчләр җыярга. 
Сүнмәс утлар булдырырга, 
Яңа шартлар алга куярга.

Ташландың син төзү кочагына, 
Зур максатлар үзеңә багышлап. 
Халкыбызга бәхет булсын өчен 
Илнең омтылышын алмашлап.

Синең горур даның белән, 
Үсте Совет халкы да. 
Бертугандай гаилә булып, 
Тынычлык ышанычы балкыды.

Базар

“Базар” сүзе күп мәгънәле, 
Русча әйтсәң була “рынок”. 
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Крестьян семьясына кирәк булган, 
Әйберләрне алырга анда барырлык.

Яркәй базарына күпләр килүчеләр, 
Анда чыга Байсар, Актаныш. 
Манчар, Йөнле, Күктау, Череккүл, 
Ризыкларын сату булды мактаныш.

Базарларда чабата, пима сату, 
Гәдәт итеп алга куелды. 
Брага һәм йоннар сату 
Идарә тарафыннан тыелды.

Алма, карагат, виноград, 
Булмадылар сату алдында. 
Аерым бакча җимешләре, 
Налог тырнаклары астында.

Элекке базар урынына, 
Хәзер магазиннар салынды. 
Үткер предпринимательләр булып, 
Мәңгелеккә таныклыклар алынды.

Трактор

Атның сабаннарын алыштырып, 
Буразналар салды трактор. 
Шатлыкларны җәеп юлга, 
Ашыктылар күрсәткечкә “баратор”.

Тракторчылар кызлар булгач, 
Басуларда җилферәде яулыклар. 
Тирән буразналар белән, 
Ил туплады байлыклар.
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Бригадирның йөз көләчтәй, 
Яшерә алмый һичтә дә. 
Районның рәхмәт белдерүен, 
Вакытында тапшырылды почтада.

Яркәй басу-кырларында, 
Җирне карга каплады. 
Буразнадан бушаган атлар, 
Колхоз тормышына атлады.

Тракторның тешле тәгәрмәче, 
Батырылды калын үләнгә. 
Куллар чәчүен үзләштердек 
Тракторлар юксыз булганга.

Буразнада калган зур кәсләрне, 
Тырма, көрәк белән вакладык. 
Чәчкән ашлык чыгу шартлыгына, 
Җирнең дымын тырышып сакладык.

“Уф” дигәндәй тракторлар сүнде, 
Ләкин эш туктаулар булмады. 
Каламашкалар белән семена ташу 
Кирәклеге инде калмады.

Рәхмәт илнең тракторына, 
Бурычларны күпкә сузмабыз. 
Дөнья авырлыгын җиңеп, 
Изгелеккә юллар салабыз.

Данлык

Төннә балкып якут йолдызларың, 
Тартып тора безнең күңелне. 
Якты нурлар төшеп яктырталар, 
Карпат, Казбек, Урал үзеңне.
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Данлы башкалабыз, Мәскәү, сиңа, 
Алып килдек башкорт сәламен. 
Халкыбызның тогры мәхәббәтен, 
Шиңми торган гөлләр бәйләмен.

Алып килдек таулар җиләкләрен 
Чишмәләрнең чылтыраган агышын. 
Бакчаларның хушлык белән тулган, 
Акчарлаклар, сандугачлар тавышын.

Сәлам сиңа күкшел куаклардан, 
Агыйделдән, Димнән, Сакмардан. 
Яшь чырайлы авыл, шәһәрләрдән, 
Шат йөрәкле яшьләр-картлардан.

Мәскәү, данлы бөек шәһәр, 
Син туганлык, дуслык каласы. 
Безнең йөрәкләрдә син һәрвакыт, 
Бәхет уты булып янасы!

Мәскәү – азат хезмәт йорты, 
Син тынычлык, хезмәт шәһәре. 
Безне җыйдың байрак белән, 
Зур максатка алып барасы!

Җир өстендә асфальт юллар, 
Китерделәр безне Мәскәүгә. 
Кайтырбыз синнән илһам алып, 
Зур көрәштә, данга, яшәүгә.

Кыңгыраулар

Үтте тирән белем алу, 
Буйсындырган мәктәп шартлары. 
Кыңгыраулар булмас инде, 
Буйсындырыр тормыш шартлары.
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Бүген соңгы кыңгыраулар, 
Мәктәп бинасында шалтырый. 
Карама узган юлларыңа, 
Хәтта өметләрең калтырый.

Кыңгырау мәктәп бинасында 
Диңгез тирәнлеген аңлата. 
Алга бару өметен сайлап, 
Хезмәт маяклыгын санлата.

Соңгы кыңгырау, соңгы түгел 
Иптәшләрне чынлап тупларга. 
Тормыш юлын узар өчен, 
Бердәмлекнең өметен хупларга.

Төзелеш

Бүген мәктәп, ә иртәгә 
Ямьле колхоз буйлары; 
Һәм дә күккә тия язган 
Зур төзелеш кырлары.

Әллә бик еракка барып йөрми, 
Колхоз кырларында каласы? 
Әллә җыелып барлык дуслар белән 
Төзелеш кырларына барасы!

Алай икеләнмик, дуслар, 
Җыелып китик берсенә. 
Кайсында да якты тормыш – 
Барысы да безне юксына.

Юллар төзү жиңел түгел, 
Сезнең көчләр тәлап ителә! 
Яшьләр көче дәһшәтле ул, 
Һәр нәрсәне эшкә җиткерә.
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Серләр

Биек тауның башыннан, 
Күренә безнең торган җир. 
Серләр туплап торган җир, 
Сагындыра туган җир.

Кулымдагы беләзегем, 
Сынмый да, – бөгелми дә. 
Серле булган мәхәббәтем, 
Күчми дә, сүрелми дә.

Сандугач төшкән такырга, 
Канат кагып ятырга. 
Сандугачтан канат алып, 
Бер сөйләшеп кайтырга.

Алларың булырмын әле, 
Гөлләрең булмасам да, 
Серләрең булырмын әле, 
Гомерлек булмасам да.

Китәм инде, китәм инде, 
Китсәм кайталмам инде. 
Сынды серле канатларым, 
Сабыр итәлмәм инде.

Таң

Таң атачагын сизгәндәй. 
Үләннәрне колмак чорныйлар. 
Авыл Советының ал байрагы 
Жилфердәвен өйләр тыңлыйлар!

Хәерле көн сүз кузгата, 
Аңа жавап бирә күршесе. 
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Бу уяну белән кушылалар 
Тирә-якның колхоз кешесе.

Тәгәрмәч тракторлар кузгалалар, 
Көтүчеләр куа авыл көтүен. 
Бу гөрләүдән аңлау төшә 
Күкнең төн пәрдәсе китүен.

Канцеляриясендә иптәш Сираев 
Бригадирлар белән утыра. 
Ачык тәрәзәдән күбәләкләр 
Жыела өйнең якты утына.

Киңәш сезгә, дуслар, 
Кырларда уңыш мул килә, 
Тагын безгә язгы кебек 
Жиң сызганып эшләр көн килә.

Язлык

Үтте йомшак соңгы карлар, 
Яуды ләйсән яңгыры. 
Күңелдәге урман-таулар 
Тургайларның яз җыры.

Гөрләвекләр ага гөрләп, 
Тутырып ергакларны. 
Ача яшел бөреләрен, 
Язгылык куаклары.

Тиздән килер күңел язы, 
Буйсынланып рухы язына. 
Акыл язы күтәрелеп, 
Әйләндерер язмыш язына.
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Көчләндереп омтылыш язы, 
Китерәдер тормыш язына. 
Сагындырган очрашу язы, 
Әйләндерер дөнья язына.

Яшендәй гомер язы, 
Тудыдыр чатлар үзендә. 
Мәңгелеккә булыр күңел язы, 
Әгәр торсаң биргән сүзеңдә.

Җәй

Җәйнең назлы көне, 
Кояш белән бергә карады. 
Шатландырып балаларны, 
Бөдрә чәчен сөеп тарады.

Хәтфәдәй бәпкә үләненә, 
Җыелышты бәбкә төркеме. 
Чылтыраган гөрләвекләр буйлап, 
Тамчыланып җиргә сикерде

Беләм, гөрләвекләр бетәр, 
Кояш нуры аны куадыр. 
Яшьлек гөрләвекләр кебек, 
Маяк булып мәңге каладыр!

Җәйнең салкын иртәсендә, 
Көтү кудык башлатып. 
Дәртләтеп яшел чирәмнәрне 
Бәрәннәргә йолкып ашатып.

Чәчне сөйгән җәйнең җилен, 
Болытлар куып китерде. 
Битебезгә ләйсән яңгырын, 
Тамчылары уйнап сикерде.
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Печән өсте

Үтте кышлар, үтте язлар, 
Житте ямьле жәй көне. 
Әллә быел яңгыр шәпкә 
Печәннәр дә бик куе.

Һәр ел шулай гадәтенчә: 
Быел да вакыт житте, 
Һәр кем чалгыларын алып 
Печән чабарга китте.

Усал елан ыслагандай, 
Чабу чыжлый башлады – 
Тавис алда кызу селтәп, 
Барсын артҡа ташлады.

Кызып китә шулай эшләр 
Зур-зур адымнар белән: 
Зәки абый чалгы чүки 
Сандал чүкече белән.

Хөбәйбә апа аш пешерә, 
Мәптүхага су ташу. 
Матур ямьләрне бирәдер 
Печәнлектәге шаулашу.

Печән чапкан һәр кешенең 
Тимер кебек куллары. 
Жырлый-жырлый эштән кайта 
Колхозыбызның уллары.

Менә шундый киңешлектә 
Печән чаба башладык. 
Колхозыбызның бар малына 
Еллык азык тупладык.
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Сентябрь

Үтте, ил-көн табигате 
Август яңгыр белән суланды. 
Дәвамыдай безнең мәхәббәтләр 
Ялкынына кереп уралды

Алтынланды алма бакчалары 
Күктә алкын таңнан таңгача. 
Ерак очты Базы акчарлагы, 
Камышлыклар тынды язгача.

Сирәк көзен, төннең айлылары, 
Һәм шаулавы кошлар моңнарын. 
Сентябрьнең салкын яңгырлары 
Суыта алмый күңел моңнарын.

Яңа ел

Абый яңа елга кайткач 
Ял итәргә дип ятты. 
Озак тормый, торып-киенеп 
Концерт карарга китте.

Биш минут та үтмәгәндер, 
Клубка килеп җитте. 
Матур-матур көйләр белән, 
Зур уен кызып китте.

Аның күңеле күтәренке 
Хисләре дә якты иде. 
Йөз процент тиешлекне 
Ике йөзгә үтәде.

Аның Әдәл туганы – 
Башкара икенче бурыч. 
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Челябинск миче янында 
Коя сыйфатлы корыч.

Зур уңышлар барыбызда, 
Яңа елны каршы алабыз. 
Яңа хисләр, шатлык белән 
Зур бәхетле булып калабыз.

Гомер

Гомер – алтын чәчкә. 
Бер тапкыр гына бирелә. 
Синең кулда барысы да, 
Хезмәткә дип алар үрелә.

Таңның матур кояш нуры, 
Истә һаман бергә чакларым. 
Җитез очып язгы карлыгачтай, 
Җитсен сиңа сәлам хатларым.

Көзләрендә армиягә озатканда, 
Җырларга да шулай язылыр. 
Кышмы, булыр, син кайтканда, 
Йөрәкләрдә барыбер яз булыр.

Аерылдык туган, вакытлыча, 
Сау кайтуыңны теләп озатам. 
Йөрәкләрне, ышанычы белән, 
Уртак өмет белән юатам.

Күрешергә иде – ара ерак, 
Син йолдыздай ерак, кирәккә. 
Безнең туган авыл җылы бирә 
Яркәй безнең һәрбер йөрәктә!
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Еракта син, ләкин йөрәктә син! 
Кайда булсам, ниләр күрсәм дә. 
Син һәрвакыт, минем туган яным, 
Суга төшсәм, утка керсәм дә!

Сирень

Сирень чәчкә аткан чакта, 
Яратам сирень исен. 
Бәгырем, син белмисең, 
Саргаям синең өчен.

Аклы күлмәгем каралса, 
Аппакларын киермен. 
Яшерен сөеп, яшерен көеп, 
Бәгырем, сине сөярмен.

Тәрәзәнең төпләрендә, 
Җепкә ниләр тезәсең. 
Үзәкләремне өзәсең бит, 
Үзең ничек түзәсең.

Алма бакчасына кереп, 
Алма ашасым килә. 
Мин – агачы, син – чәчкәсе 
Булып яшисем килә.
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II.   Гражданская лирика –  
Гражданлык лирикасы

Әнкәй

Бездә язның кар сулары ташып 
Болыннарның битен югандыр. 
Сагынудан, юксынудан, бәлки, 
Йөрәккәең әрнеп куйгандыр.

Әнкәй! Мин дә бит сагындым, 
Шуңа, ахры, тибри каләмем. 
Шифа булып ятсын күңелеңә. 
Ераклардан килгән сәламем.

Хезмәт бара, артык моңсуланма, 
Моңсулана фәкать ай гына. 
Яхшы яшим, дуслар кочагында, 
Урын бирмә, әнкәй кайгыга.

Бик сагынсаң, чыгып бакчадагы, 
Тыңла сандугачның сайравын. 
Минем чәчем итеп таңнарыңда, 
Алмагачның сыйпа яфрагын.

Күп тә үтмәс, мин кайтырмын, 
Кайнар хисләр белән кочарга. 
Хезмәтемне бетереп кайткач миңа, 
Син чыгарсың капка ачарга.

Язгы җилләр исүенә чыгып, 
Чәчләремне җилдән таратам. 
Җирдән күтәрелгән татлы парны, 
Әниемнең сулышындай яратам.
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Зәңгәр шәл

Зәңгәр шәлең бик килешә сиңа, 
Куертканга күзең зәңгәрен. 
Ник узасың салкын карап кына? 
Белмәгәндәй сөю хәлләрен!

Нигә иркән туктап тыңламыйсың? 
Сагыш белән тулган сүземне. 
Утларын да үзең кабыздың бит, 
Сыйпасаң да ярар күземне!

Бер генә көн күрми торсам, 
Мин юксынам иркән, шуңадыр: 
Шәлең белән сөю хисләремдә, 
Гомерлеккә, ахры, булгандыр.

Диңгезлек

Дөнья – диңгез, 
Тормыш – корабль. 
Шул диңгездә батмый калу өчен, 
Ышанычлы иптәш сайлап кала бел!

Тормыш дулкынына кергән кеше, 
Гүя керә кара урманга. 
Кара урман шомлы, куркынычлы, 
Дәһшәт көче анда булганга.

Уйламаган җирдән таныш булдык, 
Ләкин кыска булды көнебез. 
Исән бул, рәхәт яшә, 
Бәлки, тагын килер көнебез.

Урал сукайлары борылып ага, 
Ул ярата шулай агырга. 
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Мин яратам якын дусларыма, 
Чын күңелдән шигырь язарга.

Матур язуымны һәркөн теләсәң дә 
Мин бит алай матур язалмыйм. 
Тормышыңда рәхәт яшә, бул бәхетле, 
Шуннан артык сүзләр таба алмыйм.

Аерылу көннәре дә җитәр, 
Усал тормыш безне аерыр. 
Безне түгел, кошларның да, 
Очу канатларын каерыр.

Дусым Дәнәфия, гөлләр бирәм, 
Чәчкә булып синдә үссеннәр. 
Чәчкә аткан матур гөлләр кебек, 
Яшьлек көннәре дә матур үтсеннәр.

Аңлыйм, җиңел түгел, 
Авыр бит ул диңгез кичүе. 
Йөрәк арый, тезләр тала, 
Авырлана сулыш алуы.

Ялгызлык

Үз көчеңә үзең ышанмыйсың, 
Очрашканда андый чакларга 
Яз бозына баскан кебек, 
Шикләнәсең аяк атларга!

Кояш нуры түгел, өметләрең! 
Гуя өзелеп төшә өстеңә, 
Гер шикелле тагылышып, 
Кулларыңнан төшә өстеңә.

Ялгызлык ул – ташландык йорт – 
Шомлык өсти күңелгә. 
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Ялгызлыктан кайнар йөрәккә дә, 
Себер салкынлыгы сизелә.

Кулъяулык

Канатлардай биргән кулъяулыгың. 
Алган саен кулыма. 
Уята миндә якты хисләр 
Син кергәндәй минем куеныма.

Сәлам язам сиңа, дустым 
Яулыгыңны болгап кошларга. 
Канатлана минем уем 
Яннарыңа теләп очарга.

Аерым чакта,синнән башка, 
Кулъяулыгың ялгыз итмәде. 
Синең кайнар сөюләрең 
Йөрәгемнән һич тә китмәде!

Уссурийск елгасында чакта 
Кулъяулыгың агып китмәде. 
Танкларда йөргән чакта, 
Авырлыктан мине саклады.

Булырбыз бергә тагын 
Көтә безне кавышу. 
Кулъяулыкны йөзек белән 
Туры килер алышу!

Намуслык

Кем сокланмый тимер көчкә, 
Сулар чыккан баскан эзенә. 
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Тик ни файда, филдәй көчкә, 
Эшең ошаса тургай тезенә.

Намуслык эзен салсын, 
Ни үтсә дә синең уеңнан! 
Көчлелегең белән горурланма, 
Кешелексез туса үзеңнән!

Эшеңдә турылыклар тусын, 
Саф йөрәккә эзләр салсыннар 
Мәҗбүри түгел, изгелекләр белән, 
Намуслылыклар көчләр салсыннар.

Син яшәмә җирдә бер файдасыз, 
Түмгәк булып тигез урынга. 
Калсын гомерең маяк булып, 
Үзеңнән сон килгән буынга!

Вәгъдәлек

Бул вәгъдәле, сүзеңдә тор! 
Вәгъдә бирмә башка кешегә! 
Күңел бит ул ак күбәләк! 
Яңалыкны күрергә ашыга.

Чиксез күңел чиксез күләмендә – 
Күбәләктәй, куна төрле гөлләргә. 
Кунса да төрле гөлләргә 
Кунмый тиң түгелләргә.

Ә син, түз, ашыкма! 
Сайлап уздыр тормыш юлыңны! 
Сүзеңне аңлап, вәгъдәңдә тор, 
Кадерләп сөй уңган улыңны!
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III.   Любовная лирика –  
Мәхәббәт лирикасы

Ялкын

Хатларың – йөрәк ялкыны – 
Үз, якын итүләрең. 
Күңел намусы сафлыгы – 
Сагынып көтүләрең.

Ерактан, Базы урамына 
Хат килә айда гына. 
Китмисең, иркәм, уемнан 
Булсам да кайда гына.

Борчылма ялгыз көнеңдә, 
Калмабыз кавышмыйча. 
Аерылмас өчен гомергә, 
Аерылдык вакытлыча.

Кайгы-моң төшми башыма 
Син мине юатасың. 
Суыкта, яңгыр астында, 
Син мине җылытасың.

Мәхәббәт – йөрәк ялкыны, 
Үлемсез ул – туганлык! 
Без аны тормыш аркылы 
Йөрәктә саклап калдык.

Иделдә дулкын тынса да, 
Хисләр соң ничек тынсын?! 
Аралар ерак булса да, 
Йөрәкләр якын булсын!
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Мәхәббәт

Сагыныр кеше, туганым син, 
Аздыр җирдә бездәй якыннар. 
Шәһәрдәге туганыңны көтәсең син, 
Инде тынгач янгын-ялкыннар.

Шушы өмет, шушы хыялыңа, 
Юрыйсыңдыр хәтта эшеңне. 
Чыгып тиздән Уфа юлларына, 
Каршыларсың көткән кешеңне.

Безнең хәзергә ара ерак 
Син Яркәйдә, ә мин Казанда. 
Уй-теләкләр бергә һәрчак, 
Безнең дуслык бергә һәркайда!

Юк, сүнмәс безнең хисләр, 
Ике җанда күпме ялкыннар! 
Йөрәкләрдә бер кеше без, 
Аздыр җирдә бездәй якыннар!

Мәхәббәт — ул тәкәббер көч, 
Фикер белән бергә таныша. 

“Ахры” дигән сорау куймый, 
Гыйбат белән сагыш алыша.

Сагыну

Ике тимер ялганмый ул 
Әгәр тигез кызмаса 
Ике йөрәк тә кушылмый 
Тиң мәхәббәт булмаса!

Яшьлек сагындырып – уйландырып, 
Кемнән генә торып калмаган. 
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Үтте инде чәчкә яшьлегем, – дип, 
Кем генә соң искә алмаган.

Яшьлек үтә, яшьлек туктап тормый, 
Һәм юлыннан кире борылмый. 
Яшьлек гаҗәп бер музыка, 
Яшьлектән дә матур җыр булмый!

Бушка үткән яшьлек үкенечле, 
Хезмәткә бир дәрт һәм уеңны. 
Судан үткән эзсез көймә төсле, 
Эзсез үтмә гомер юлыңны.

Яшь вакытта укы һәм дә эшлә, 
Күңелеңне бир олы һөнәргә. 
Картлык вакыт җиткәч, җиңел була, 
Туры килсә үргә менәргә.

Теләгем

Бәхетең белән артка түгел. 
Аңла алга барасын. 
Безнең бакча кебек күңел, 
Чәчәк атсын, агарсын.

Җырым күккә ашсын җырлаганда, 
Киң канатын җилпеп туймасын! 
Һәм кояшлы юлдан атлаганда, 
Яшьлек көче синдә уянсын!

Хисләр дәрья булып ташысыннар, 
Йөрәк күрсен бөтен дөньяны! 
Пыскып көн күрүнең ни яме бар – 
Төзү кирәк якты дөньяны!
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Сөюлек

Ачуланма, дустым, тормышында 
Һәркем тели бәхетен табырга! 
Синең булган мәхәббәтең сүнәр 
Туры килер аңа янырга.

Сөям ярнең эштә уңганнарын, 
Мәхәббәттә тугры булганын. 
Андый белән кыю үтеп була 
Тормышыңның авыр юлларын.

Хисең белән кер учакка 
Тиң булып кабынмагач, 
Дымга сусаган кынадай 
Өзелеп сагынмагач!

Җилләр яфрак очыргандай, 
Хисләреңне йөрмә таратып. 
Сөюеңне сакла һәр вакытта 
Йөрсәң үзең чынлап яратып.

Нәрсә бирә тышкы бизәк 
Әгәр синдә йөрәк булмаса! 
Яр дигәнең намуссызлык белән 
Хисләреңне синең урласа!

Тышта түгел, җаным 
Эчтән ян син! 
Йөрәк дулый диеп исермә! 
Ярың калса чүлдә – 
Ерак күлдән 
Чиләк табалмасаң уймак белән 
Су ташы син аңа, иренмә!
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Күңеллек

Уйчан гына кара кашлы, 
Булган ди бер кыз бала. 
Ә ул барлык егет өчен 
Кайчак булды бик балә!

Карауга да шәп кебек ул, 
Һәм чыннан да шәп иде. 
Барлык егет өметләре, 
Аңа гына хас иде.

Берәү белән танышканда 
Сөйләнә яхшы гына. 
Атналар үтү белән, 
Эндәшә каршы гына.

Аңа карап сокланасың, 
Аның җыйнаклыгына. 
Керми калмый егетләр, 
Аның кочакларына.

Нәрсә ул кыз кешегә 
Егет белән танышу. 
Ике сүздән булып куя 
Мәхәббәтле кавышу.

Берсеннән –берсе яхшы аңа, 
Егетләрнең яңасы. 
Берсен-берсе белешәләр 
Киң күңелдән баҗасы.

Шуның белән әйтер идем. 
Алай кыланмавыгызны! 
Кайда барса шунда барып 
Төрлесен уйланмавыгызны!
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Ышанма

Кыйблага очкан кошларның, 
Карыйм очканнарында. 
Кемнәргә сөйләргә белмим, 
Эчем пошканнарында.

Яркәй басу яланында, 
Машина да трактор. 
Дошман сүзенә ышансаң, 
Аерылуыңны көт тә тор.

Сандугачның балалары 
Берсеннән-берсе калмый. 
Араларга дошман керсә, 
Аерылышмый да булмый.

Агач күмерләре кара, 
Ләкин дегетлек түгел. 
Яр өстеннән ярлар сөйсәң – 
Бер дә егетлек түгел.

Яландагы ак чәчәкне, 
Ашатмагыз атларга. 
Эчең тулы ут янса да, 
Белгертмә син ятларга.

Кулымдагы йөзегемнең 
Исемнәрен беләсең. 
Сәхәр былбыллары кебек 
Төшләремә керәсең.

Алма бакчасына керәм 
Алма чәчкә атканда. 
Төннә төшләремдә күрәм, 
Югалтам таң атканда.



74

М.Ф. Маликов Голос ветра

Кар кепкасы башында, 
Утыра минем каршымда. 
Нурлы йөзе, серле күзе, 
Хәсрәт салды башыма.

Көтәм

Көтәм инде – көтәм инде, 
Китсәм кайталмам инде. 
Сынды сабыр канатларым, 
Сабыр итәлмәм инде.

Без бай малайлары түгел, 
Кара пальто кияргә. 
Кара пальто кимәсәк тә, 
Ярләр таптык сөяргә.

Уфаларга бардым дисең, 
Атың да тирләмәгән. 
Масайма чибәрлегеңә, 
Чибәрләр чирләмәгән.

Уфаларга бардым, дисең, 
Кердеңме соң центрга? 
Синең анда кемең бар, 
Еласаң юатырга?!

Сабырлык

Озак еллар буе бергә булдык, 
Бергә үткәрдек тиле яшьлекне. 
Аерылгач шулай искә төшә, 
Өзә хәзер минем йөрәкне.



75

Голос ветра М.Ф. Маликов

Бәхет телим сиңа дустым, 
Тормышыңда изге хезмәт ит. 
Авырлыклар узгач, җиңел булыр, 
Шуның өчен сабыр ит.

Төннәр буе сиңа хат язганын, 
Белмәс инде минем дусларым. 
Сине сагынып, сине уйлап, 
Үтәр инде көннәрем.

Сабырлыклар сары алтын, 
Мин сабыр итә алмыйм, 
Йөрәгем тулы ялкын булса да 
Кичерү юлларын табыйм!

Онытма

Онытма, дустым, син дә мине, 
Сәлам җибәр вакытың булганда. 
Күңелем булыр шул чагында, 
Син, дусымнан, хатлар алганда.

Әнә, кояш та бит баеп бара, 
Утырганда тәрәзә янында. 
Сиңа булсын, дуслык мәхәббәтем, 
Борчу кайный минем канымда.

Күземә туры карама, 
Мәкәрҗә чиякәем! 
Минем йөзләремә төшә, 
Синең чибәрлеккәең.

Сандугач тоткансың икән, 
Телен откансың икән. 
Минем исләремнән чыкмый, 
Син оныткансың икән.
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Агыйделдән карыймын, 
Агып килгән Димнәрне. 
Күрермен димәгән идем, 
Бу авырлылык көннәрне.

Чакыру

Агыйделнең аръягында 
Кошлар бала тарата. 
Синең күңелең әллә ничек, 
Минем күңелем ярата.

Былбыл булсам бакчаларда, 
Бер агач сайлар идем. 
Шул агачта сине мактап, 
Иртә-кич сайрар идем.

Кулларыма чәчкә җыйдым, 
Аллы гөллесен генә. 
Исләремдә гел син генә, 
Иркән белмисең генә.

Безнең авыл кырларында, 
Чакрым саен бер нарат. 
Сөйләр идем сүзләремне, 
Җырлы йөзеңә карап.

Түгәрәк чишмә суы салкын, 
Куйдым гөлләр үрергә. 
Ике кулым канат булса, 
Барыр идем күрергә.

Муенымдагы гарәбәмнең, 
Аскы каты эрерәк. 
Болай эре булуыңны, 
Белмәдем элегерәк.
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Урамнарга кергәнмен, 
Адашканмын, калганмын. 
Кулларымны билләреңә, 
Үкенечкә салганмын.

Ишек алдым яшел чирәм, 
Чит-читләре миләүшә. 
Үзем монда, яшь күңелем, 
Синең белән сөйләшә.

Аерылышу

Мин нишләрмен синнән аерылгач, 
Кемгә карап күңелем юаныр? 
Дуссыз һәркөн саргаермын, иркәм, 
Йөзем яшем белән юаныр.

Шулай, тормыш дулкыннары, 
Аерылырга мәҗбүр итәләр. 
Аерылгач бары хатлар белән, 
Бер-берсенә сәлам итәләр.

Минем хатка, сәламемә, 
Син хатлар язырсыңмы икән? 
Ут эчендә калган мин ялгызны, 
Сагынып көтәрсеңме икән?

Монысы миңа ачык түгел, 
Ничек карыйсыңдыр син аңа. 
Әгәр сөюләрең чыннан булса – 
Булыр идең зур ана.

Кышның айлы салкын киче, 
Шомландыра минем күңелне. 
Бәгърем, чын күңелдән рәхмәт, 
Аңлаганга минем күңелне.
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Изгелек

Көтәм сине, һаман көтәм 
Нинди авырлыклар булса да. 
Ышанычым бик зур сиңа, 
Хыял гына булып калса да.

Йөрәк тынычлыгы була мени? 
Күңелеңдә буран уйнаса! 
Тормышыңда дөнья борчулары, 
Һәрвакытта күңелеңдә кайнаса!

Тарих тәгәрмәче тәгәридер, 
Дилбегәләр уйный кулымда! 
Сизмим тормыш авырлыгын, 
Чиксезләнгән аның юлында!

Яшь вакытта күп тырышсаң, 
Эшкә бирсәң чын күңел. 
Картлыгыңны каршыларсың. 
Бик тыныч һәм бик җиңел, — 
дип изгелек акылы бирә 
безгә бөек Тукай язмасы.

Шагыйрь учагы
(Габдрахман Әпсәламовның әдәбият түгәрәгенә багышлана)

Язучылар белән очрашу “оля-ля-ля”, 
Гасырлар акылы тупланган. 
Утлы сүзле, зур күләмле, 
Булды студентка кинәт “оля-ля-ля”.

Кимсетердәй сүзләре юк — “ля-ля-ля”, 
Үзләштерү фикерен уята “оля-ля-ля”. 
Килешәмен язучының сүзләренә, 
Илһам тудыралар алар “оля-ля-ля”.
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Башкаларда көнчелекләр туар “ля-ля-ля”, 
Аер, тапшыр фикереңне “оля-ля-ля”. 
Тик шунда булмас “ля-ля-ля”, 
Ярдәмлеккә килер үзеңә “оля-ля-ля”.

Чиксез шатлык бирер “оля-ля-ля”, 
Булыр шагыйрь юлы “оля-ля-ля”. 
Ул булмаса, калыр “ля-ля-ля”, 
Маяк булмас сиңа “оля-ля-ля”.

Дөнья борчулары алда әле, 
Уңышлыклар телим “оля-ля-ля”. 
Юлыңда искәрт “ля-ля-ля”, 
Шунда булыр сиңа “оля-ля-ля”.

Шагыйрь учагының кисәүләре: 
Киңәш бирү, киңәш алуы 
Образ туплап шигырь юлларына 
Тигез рифмаларга салуы.
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IV.  Пафосы жизни

Ярослав Ваграменко –  
доктор технических наук, профессор, 

академик, заслуженный деятель науки РФ

НЕ ВЕРЬ

Не верь тому, кто весел постоянно, 
ведь часто только делает он вид. 
Того, кто выражается туманно, 
не слушай: правды он не говорит. 
А если кто тебя, не зная меры, 
хвалить как именинника готов, 
не принимай его слова на веру: 
тверёзый, он таких не скажет слов. 
Не верь тому, кто много обещает: 
забудет всё, что говорит теперь. 
Тому, кто безвозмездно угощает, 
но лезет в твой карман не верь. 
И заодно не доверяй пииту- 
тому, кто эти написал стихи: 
он ничего здесь не сказал открыто 
про минусы свои и про грехи.

Зинаида Норкина

МИРОМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ

Благодарю судьбу за малость, 
Что мне дала в зените дня, 
И я могла такая радость- 
Узнав тебя, познать себя! 
Благодарю случайность эту, 
Крылом задевшую меня, 
Переступив через запреты, 
Вошла я в полосу огня! 73
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Шакиров Тимур Салимович,  
канд. юрид. наук

РОДНИЧОК ВСЕЛЕННОЙ

Я всего лишь странник, бредущий во мгле! 
И много ль печали уготовано судьбе? 
Ведь каждая капля познаний из вне, 
Боль умножает живущую во мне! 
И каждый из нас – родничок Вселенной! 
Источник истины – творение Аллаха! 
Но в жизни своей монотонной и бренной, 
Алмаз не различаем от серого праха. 
Дитя на белый свет появляется плача, 
Пронзительным криком о себе извещая. 
И путь свой ему отшагать суждено, 
Идущих с ним рядом путников прощая. 
И каждому из нас свой отмерен срок. 
В конце пути устав мы ляжем отдохнуть. 
Ведь времени мешок никто не имеет впрок, 
Так дай же нам Аллах без боли вздохнуть. 
Своих детей всегда прощает наш Творец! 
Снимая нам все наши прегрешения. 
А в чем ты видишь сам главный свой венец, 
И так ли уж хорош твой итог творения. 
Нам все прощается – мы дети Творца! 
Но сами простить даже в малом не можем!? 
Родившись зрячими постепенно слепнем, 
Так и не сумев увидеть мир до конца!

(2011 г.)

Сергей Есенин
ПОЙМИ МЕНЯ

Мне без тебя печально и тоскливо, 
Скучаю, и не мил мне белый свет. 
Пойми, что жизнь моя не может быть счастливой 
Когда тебя со мною рядом нет! 75
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М. Акмулла

ЗНАНИЕМ ВЛАДЕЙ

Мир станет ясным для ученых людей, 
Запретные вещи станут доступными. 
Захочешь высечь счастья, богатства родник, 
Способ один – уменьем и знанием владей. 76

ВОДОПАД ЭНЕРГИИ и ВОЛИ

Вы водопад энергии и воли, 
Живой родник таланта и ума, 
Недаром водолей по гороскопу, 
И Ваш источник пусть не иссякнет никогда.

-Ваши аспиранты-

Курдюков Г.И. 
Председатель ГАК, зав. кафедрой Международного 
права Казанского государственного университета 

(2003 г.)

ДИРЕКТОРУ СТЕРЛИТАМАКСКОГО ФИ-
ЛИАЛА БАШГУ ПРОФЕССОРУ МАЛИ-
КОВУ М.Ф. СФ БГУ

Здесь было много знаменитых, 
Башкир, евреев и татар 
Лишь только я в пыли метеорита 
Нанес сильнейший вам удар. 
Я не поэт, и не писатель 
И даже не афоризматик. 
Я просто добрый и земной 
Случай но занесенный к вам судьбой. 
Какие женщины у вас южанки! 
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Но для меня они далекое созвездие 
Хотел бы я взлететь к инопланетянке, 
Увы боюсь казанского возмездия.

***

Маликову М.Ф. 
Веселый, страстный, деловой, 
Блестяще управляет филиалом, 
От всех ему поклон земной, 
И от великого, и малого!!!

Марат Маликов

ПОЗНАНИЕ

Встретив жизненные огорчения, 
Не ругай и не мучай. 
Не терзай других и себя!

***

Не оставляя без внимания 
Ежеминутные острые боли, 
Только изучай и познавай себя!

***

Познание – это тревожные мысли. 
Оно – повелитель взглянуть назад. 
Оно – осознание своих ошибок. 
Оно есть колючий град.

***
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Также оно – гром и молния, 
Оно – радуга жизненных лучей! 
Это вывод и решение, 
Это щедрость и богатство души!1

НАПУТСТВИЕ

Не надо выходить за дверь, 
Чтоб знать событий суть. 
Не надо из окна глядеть, 
Чтоб видеть верный путь.

Суть явлений и путь познания – здесь!

1  Российский колокол // Альманах, 2016, № 4.
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V.  Дипломы
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Глубокоуважаемый Марат Кадырович!
Компания «Правовое Время» поздравляет Вас с днем рождения! С глубокой 

признательностью, оценивая Ваши заслуги как зачинателя и идейного вдохновителя, 
творца семейной юридической династии, воспитавшего не одно поколение грамот-
ных и уважаемых юристов, выражаем огромную благодарность в становлении нашей 
компании, Ваших мудрых советах и всемерной научной и методической помощи!

Желаем Вам Здоровья и многих лет жизни, творческих успехов, гармонии 
и процветания!!!

Пусть Ваша любовь к жизни, оптимизм, творческое начало и трудолюбие ни-
когда не иссекают и служат ярким примером для последующих поколений! 

С любовью и уважением – компания «Правовое Время»!

VI.  Поздравления

Дорогой Марат Файзелкадирович!
Искренне поздравляем вас с Днем рождения! Желаем вам крепкого здоровья, 

семейного очага и душевной теплоты!

Чтобы радовали вас всегда Ваши близкие! Ничего не забыто, что Вы для всех 
сделали, за что вам всю жизнь благодарны!

Ваши любимые ученики и аспиранты!
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