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/2а/ 

Күз яшем 

Гомеремең сермаясында улса да гәр йөз яшем 

Туктамас һич түгелүдән минем мокаддәс күз яшем. 

Күз яшем тамган саен тетрәп китәм – бер җан чыга, 

Чөнки мин кыйммәт саныйм гәүһәрдән артык үз яшем. 

Күр хәзер нинди гаҗәп моңлыкка талган керфәгем, 

Күр йөземнән түгелеп торган яшемнең бөртеген. 

Аһ, аның җимеше менә нинди галәмәт белдерә. 

Күр, чәчемнең ак басарга башлаган һәр бөртеген. 

 

 

Хыялыя агызыннан 

Әй Ходаем, нинди хәлгә төште соң бу башкынам, 

Нигә тәтри җаннарым, мин нәрсәгә дип ашкынам, 

Ник болай утлар йотамын, ни тели күңелем минем, 

Ник тирән кальбемнән әһелләремне күккә аштырам. 

/2б/ 

Чәчри күз алдымда әллә нинди нәрсәләр яна… 

Җен, пәриме, бер хыялмы, әллә кемнәр җылмая. 

Боргалана утлы, нурлы камчыларны да күрәм 

Гаһ батам имеш суларга аһ, минем гакылым кая? 

Ул пычак эзләп: сүяләм! дим имеш, күр инде йә, 

Ул тотынган бер вакыт: күлмәк торап күрим, дия. 

Әй Ходаем, чәчләремне дә кисеп алганмын ич 

Әйтсәгез лә үз кулым белән кисүче минме ә? 

Нинди хурлык бит төн уртасында йөргәнмен арып, 

Ничә кардәш йортына туктап каты капка кагып, 

Авыру булгач билгеле кардәш, дустың дошман була. 

Кертмәгәннәр: “Үзе өйдә юк” диеп качып калып 
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Аһ, хәлемне уйласам бик, чын йөрәктән сызланам 

Үземә ни булса ул, балалармны кызганам. 

Кайда соң анлар хәзер, ник бер күренмиләр миңа. 

Кайда бәгерем нурлы Госман? Кайда Әминәм балам? 

/3а/ 

Нигә гакылым китмәсен мин нинди хәлләр күрмәдем 

Булмады күңелем тыныч, һич бер генә бит көлмәдем. 

Бундый күп уйлар белән эчтән сызып утыру, чиге 

Бер шашып йөрү икән шул, белмәдем, аһ белмәдем. 

Бер вакытта да миңа шатлыклы таңлы атмады. 

Бер генә капкан тагамым да йөрәккә ятмады. 

Үтте гомерем уй йотып һәр дәмдә төрле моң белән. 

Кат-кат улан кайгылар булган йиремне каплады. 

Эзләсәләр дә фәрештәләр бәхетне тапмады. 

Ул кара бәхетем минем бар талагымны таплады. 

Нинди алтын көн гакылларым таралдыла хәзер. 

Ул зиһерле уйларым изде моны шул таптады. 

Әй Ходаем ялварамын канлы яшьләрем түгеп 

Сыгынамын Раббым Сиңа рәхмәтләреңнән интегеп 

Бирсәнә исәнлегемне җазаланмыйла болай 

Каршыңа килдем Ходаем баш иеп тезләр чогып! 

/3б/ 

Хан мәсҗеде тирәсендә 

Аһ, моңайгансың газиз, ник соң болай башлар идең? 

Ник мокаддәс бер вөҗүд михрәбенә яшьләр уйдың? 

Ник өметсез күренешең, күкләргә ашкан хәсрәтең 

Бер сөйләп бир лөтф итеп, әй мөхтәрәм син, ник куйдың? 

Әллә сагынамсың тәваф иткән тавыс, бөлбөлләрең? 

Әллә уйлыймсың корып беткән кадерле голләрең? 

Әллә үзләмсең фикерләп ул каһарман хан белән 

Назлы ханым дәүрани тәхтендә үткән көннәрең? 

“Серле чишмәң” үзенә бер дәһшәт беләң яшьләр түгә. 

Галәм асман хәзер хайран булып калган “Һүввә!”гә 



Исмагыйль Габиди. Моң зары 

3 
 

Бриллиантлардан мокаддәс ташларыңнан бөртеге 

Чикләшеп төшкән вакыт Җәбрәил тетрәтеп тезчүгә 

Ит кабул төхфәм минем ул изге ташларга таба 

Күкрәгем ташып күземнән тамчыланган яшь тама 

Аһ, тәэсиф инде, ул вагыйзләреңнең рухлары 

Минбәреңнең эчләрендә ашыкнып шәмнәр яга… 

/4а/ 

  

Тел 

Изге юлдаш, алдыма нурлар чәчен туган телем 

Белдереп бирде хисапсыз нәрсәне ул алтыным 

Барлык әгъзамнан да артык телгә мәфтүн күзләрем 

Аңлата чөнки телем күзнең өметле сүзләрен. 

Һәм шулай ук Раббыма сөйләп күңелнең серләрен 

Үти ул тел, тәсбихи сәҗдәдә икән тезләрем. 

Тел: калеб патшалыгымның бик сөекле илчесе 

Тел ирер һәркемгә ак юлда хакыйкать димчесе 

Кыскачы телдер ике дөньяда икъбал ачкычым, 

Ул минем сермая, бәхетем сәгадәт баскычым. 

Кыйтга 

Булмаса савытында май, лампа ничек бик тиз сүнә 

Эчтә гыйлеме булмаганнарда шулай чалкан тота. 

/4б/ 

Милләтемә 

Җаннарым корбан кылырга хәзерем милләт өчен 

Һич аялмый җаннарым ул милләтә һиммәт өчен 

Гомереме юк-бар хәләфсез эш беләң үткәрмәмен 

Мәңге күнми вөҗданым мондый агыр зилләт өчен 

Килсәләр дә каршыма: Син бу ишектән кайт, дия 

Үзләренчә күрсәтеп һәр төрле, төрле рәддия 

Һич кемең һич бер сүзе тәэссир итмәс кальбемә. 

Мин торырмын һәр вакыт сабит булып “Милләт!” дия. 

Дөньяда мәгълүм хәзер һәр кәс гизә үз нәфсенә, 
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Бик авыр өстен килү, чөнки күәтле нәфсегә 

Мин, әгәр бер хезмәт итсәм милләтем өчен, шул вакыт 

Әнҗедән һәйкал ясалган, көн буладыр, нәфсемә. 

/5а/ 

  

  

Әдернә мөдафигы Шөкри Пашага 

Тетрәтеп секкән гаршы гәйрәтең хәдәдән аша 

Әй каһарман гази-йи госманийан Шөкри Паша! 

Вөҗданыңның кыйммәте тәкъдир итмәслек икән. 

Чын төрек углы төрек икәнсең әй меңләр яшә! 

Булса да каршыңда гәр дошманларың миллион гадәд, 

Һич курыкмый дәфгъ итә, гаскәрләрең гуя мәләк. 

Чын фидайлык белән корбан улып торган өчен 

Хәлеңә назыйр Хода бирә шул әлбәттә мөддәд. 

Күкрәгең калган итеп милләт өчен җаның фида 

Ул мөбарәк агызыңызда гел: “Ватан!” дигән нида. 

Инде бу гәйрәт, сәбатың таң гаҗәпкә калдыра. 

Мөттәфыйкларны түгел хәтта бөтен державныйда 

Бер тагын булса иде әмсалләрең – үз тиңләрең 

Кайсыдыр кем җәлеп итә магнит кеби, “Костин”нәрен 

Бер генә дошман үтәргә дә ирек юл бирмичә 

Шөбһәсез саклап калу иде ватан, үз диннәрен. 

/5б/ 

Хакыңыз мөддәсен (?) үтәү мөмкин түгел – гаҗиз каләм 

Тырышасыз һич бер ялыкмый килсә дә бәгъзе әләм 

Һәр сәбах сабайлы берлән сәлам укып сезә 

Гаибанә әлләрең үбәм кабул ит мөхтәрәм 

 

Бай диләр 

Бу заманда бик кызык, бер сүз улса “бай” диләр 

Барчасы шуңар табынган, бай янында “һай” диләр 

Бай адәмнәрне генә кылса да гел тугры итеп 
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Күрсәтергә тырышалар ул бит менә мондый диләр 

Бер урамнан, ялтыгына бай файтуны уздырса гәр 

Бар адәм дә күзләрен тозландырып “Ай-яй” диләр 

Бер чүбек баш үтсә дә мазрур булып үз нәфсенә 

Шаккаталар, әмма соң күр нишләтә яшь бай диләр 

Өч хатынның өстләреннән асрау алып куйса да 

Бар халык ахмакны мактый: типтәрә бу бай диләр /6а/ 

Бер суфы карт байны күрдем фәхшә чумган дисәләр 

Башларын чайкап бу эш булыр микән “Айһай” диләр 

Өч сәгать йорттан чыгалмый бай бизәнеп ятса да 

Шөгыле күп соң байларның бит, юк күрергә җай диләр 

Белмиләр ул байларың Мәскәү талап йөргәннәрен 

Актыгында Мәскәү авыруы илә үлгәннәрен 

Аннарың сәрмәясе килгән фәкать Мәскәү талап 

Өстәгән малны алар, һәр төрле касса кармалап 

Аннарың үз кулларыннан бер дә эшләр килми бит 

Байлык очса тилмерә икмәккә кайда инде ит! 

Шул вакытта татый анлар бу җиһанның тормышын 

Чын иман итеп беләләр, шунда, дөнья урмышын 

Көн күрелер бик кыен гына кала һәмдә тамагач  

Буш бугазлык файда итми, гыйлеме бер дә булмагач. 

 


