Мин, Ибҽтуллина Шҽргыя Ибҽтулла кызы, Бҽзҽкҽ авылында 1928 нче
елның 24нче февраль кҿнне дҿньяга килгҽнмен.
Сугыш елларында 7 класс тҽмамлап колхозда эшлҽдем. 1950 нче елда
Алабуга культура – агарту училищесына укырга кердем. 1953 елдан башлап
Бҽзҽкҽ авылы клубында 6 ел хезмҽт куйдым. 1959 нчы елдан Бҽзҽкҽ балалар
бакчасында мҿдир булып эшлҽдем. 1963 нче елның сентябрендҽ авыл
советына эшкҽ күчтем. 25 ел баш бухгалтер булып эшлҽп 1988 елда эштҽн
туктадым. Хҽзер лаеклы ялда, сугыш елы ветераны.

Фҽрҽхетдин бҽете
Мине бүген авыл халкы
Олы юлга озатты
Шҽргыям озатып калды
Авыр булды шул чаклы.
Аерылулар авыр булды
Тҿштҽ күрдем үлҽсемне
Унбишендҽ җаным тынды
Авыртуыма ҿч ай тулды.
Балаларым, күз нурларым
Рҽнҗетмҽгез, анагызны!?
Һҽрчак искҽ тҿшерерсез!?
Ябык рҽссам атагызны.
Аерылуны уйлап яттым
Ник бер җирем авыртса соң
Тҿшемдҽ дҽ рҽсем ясыйм
Пумаланы кул тотмый шул.
Күп яшҽдек дҿньялыкта
Авырлыклар артта калды
Килде бер кҿн(Газраил җанны алды)
Бар семьям хҽйран калды.
Тормышыма зарланмадым
Бер үкенеч тҽ калмады
Бар да бетте, Олы юлга киттем
Ҽйтер сүзлҽрем калмады.
Мин китте дип юксынмагыз
Яныгызда анагыз бар
Дус булыгыз, ҿч күз нурым

Сезгҽ шул васиятем бар.
Дҿньялыктан бер киткҽчтен
Кире кайтулар юк икҽн.
Серлҽшергҽ, акыл белҽн сҿйлҽшергҽ
Газиз ҽниегез исҽн.
Мин ҽтидҽн 13 яшьтҽ калдым
Авырлыклар ҽни белҽн миндҽ булды
Ҽ сез – ятимлекне күрмҽдегез
Үстерегез балаларны хҿрмҽт итеп.
Бу сүзлҽрне ҽйткҽн чакта күңлем тулды
Мин бит сезгҽ бер авыр сүз дҽ ҽйтмҽдем
Үземҽ авыр чакларда да “ах” димҽдем.
Дус яшҽгез исҽн булмасам да
Мин белеп ятамын дҿнья хҽллҽрен.
Кҿннҽр үтҽ, тҿннҽр үтҽ
Бер кҿн килҽ, пар канатыңберсе сынып
Дҿньялыктан алып китҽ.
Ҽйтелмҽгҽн сүзлҽремне хҽзер ҽйтҽм
Кермҽсен туганнар арасына “кире беткҽн”.
Минем калган эшлҽремне
Дҽвам ит син, улым Рҽис
Онытканчы, ҽйтеп куям
Тҿгҽллҽ син иртҽ һҽм кич.
Хаҗинур бҽете
Гыйнвар ае. Карлар ява.
Кар ява, яңгыр ява.
Авылдашлар Хаҗинурны.
Зиратка озата бара.
Бар иде авылыбызның
Нурлы бер Хаҗинуры
Йҿзендҽ һҽрчак елмаю.
Гүя, җҽннҽт хозуры.
Шҽһҽрдҽ яшҽсҽ дҽ ул,
Авылын онытмады

Ярый ҽле нҽселендҽ
Рифнур бар – оныклары.
Җитмеш яшькҽ дҽ җитмичҽ
Китте безнең арадан.
Шулай тиз юкка чыгудан
Барыбыз аптыраган.
Үзенҽ юл ачып куйган
Капка тҿбен кҿрҽгҽн.
Бҽлки, тҿшендҽ күргҽндер.
Бүген үлҽм димҽгҽн.
Фҽттах бабай җимешлҽре
Сигез данҽ иделҽр
Күз ачып йомганчы менҽ
Бер башка кимеделҽр.
Күршелҽре, туганнары
Озатырга җыелды
Сирҽк күрҽ авыл халкы
Мондый “олы” җыенны.
Дҿньялары бозык тик шулай да
Иманлы җан таба кыйбласын
Йҿрҽк дулкынлана, и Ходаем
Изгелҽргҽ бҽхет юлласын.

Язмышлардан узмыш юк икҽн.
Яшь тҽ дүрт айлык баласын
Гүзҽл ана ташлап китте
Ходай шулай яраткандыр
Бер нишлҽп тҽ булмый инде.
Еллар үтте, акты сулар
Гҿрлҽп яшҽү артта калды
Килде бер кҿн, сулыш бетте
Ходаем җанымны алды.
Пар канатлы кошлар кебек
Очып йҿрдек авылларда
Язмышларны белмибез шул
Килеп чыга давыллар да.

Исҽн калган җан дусларым
Бу язмышны күрмҽгез сез
Рҽнҗетмҽгез аналарны,
Яратыгыз балаларны.
Айдар улым, син сеңелеңне
Ярата күр минем кебек
Ҽбиеңҽ зур терҽк бул
Ҽти Мансур, син дҽ ишет.
Газиз анам, атам, Зиннур
Бу балалар сезгҽ калды
Октябрьнең бер кҿнендҽ
Ходаем җанымны алды.
Бар туганнар җыелдылар
Хушлашырга минем белҽн
Күзлҽрем йомык булса да
Гҽүдҽм ҽле ята исҽн.
Эштҽге дуслар җыелып
Хушлашырга килделҽр дҽ
Ҽни белҽн кочаклашып
Җылап чыгып киттелҽр дҽ
Ҽ мин ятам, эх дусларым
Сез бу язмышны күрмҽгез
Нарасыйларны калдырып
Аналарга зур кайгылар китермҽгез
Зират капкаларын ачып
Керҽселҽр дҽ бар бит
Анда кергҽч тар кабердҽ
Җавап бирҽсе дҽ бар бит.
Ташлама, ҽнкҽй, ташлама
Мине изге догаңнан
Ташласаң изге догаңнан
Мин тыныч ята алмам.

Бҽйрҽмнҽрнең иң зурысы.
Бу шигырьнең авторы Саимҽ Ҽхмҽтнҽби кызы Насыйрова. Ул тумышы белҽн
Бҽзҽкҽ авылыннан. Шунда гомер кичергҽн. Бҿек Ватан сугышы башланган
елны туган. Ҽтисе аңа ике яшь булганда һҽлак була. Саимҽ ханым – “Кама”

авыл хуҗалыгы кооперативы сыер савучысы. 30 елдан артык гомерен
яраткан эшенҽ багышлый.
Иртҽгҽ Җиңү кҿне дигҽн кҿнне , ягъни 8 майда, ҽнисе Миңнебаян апа
Шиһабетдинова вафат булган. Шуның якты истҽлегенҽ ул шушы язманы
иҗат иткҽн.
- Бҿек Ватан сугышында тормыш иптҽшлҽрен югалтып, үз җилкҽлҽрендҽ
бҿтен авырлыкларны кичергҽн тол ҽнилҽргҽ, бүгенге кҿнгҽ кадҽр сҿйгҽн
егетлҽрен кҿткҽн апаларга бҽйрҽм бүлҽгем, мҽрхүмҽлҽргҽ догам булып
ирешсен иде бу шигырем, - ди Саймҽ апа.
Бҽйрҽмнҽрнең иң зурысы –
Ҽнилҽрнең бҽйрҽме.
Куеп китҽм кабереңҽ
Тере чҽчҽк бҽйлҽме.
...Яулыкларың ак синең
Чҽчлҽрең дҽ ак синең
Фҽрештҽгҽ охшатамын
Күңеллҽрең саф синең.
Иңнҽреңҽ баулар асып
Сукаларны тарткансың.
Тҽүлек буе басуларда,
Буразнада яткансың.
Ялгызлыктан зарланмадың
Авырлыктан курыкмадың.
Саф корычка охшатамынСынмадың, сыгылмадың.
Картайдың бит инде, ҽнием
Һаман кҿтҽсеңмени?
Кайтмаганын бик белсҽң дҽ
Ҿмет итҽсеңмени?
Бҽйрҽмнҽрнең иң зурысыҼнилҽрнең бҽйрҽме.
Башым иям алларыңда
Тезлҽремҽ тезлҽнеп.
Хат ташучы куеп китте
“Без вести” хҽбҽрен.
Кара кҽгазь тоттыргачтын
Бетеп китте хҽллҽрең...
Куеп китҽм кабереңҽ

Тере чҽчҽк бҽйлҽмен....

