Венерага.
Гомер бәйрәмең бит бүген синең
Җыелдык мул табын янына.
Озын гомер, сәламәтлек телим,
Сөенеп туймыйм синең барыңа.
Хак Тәгалә насыйп итсен миңа
Булырга гел синең яныңда.
Һәркөн бергә каршыларга язсын
Туган көннең кичен, таңын да.
Һәр көн сиңа шатлык кына бирсен,
Балаларың булсын яныңда.
Үкенмә син, үтте гомер диеп.
Гөрләп яшә тагын-тагын да!
Туган көнеңә дип бүләк итәм
Чәчәкләрнең кызылын, алларны.
Озак еллар бергә каршылыйк әле
Алсуланып аткан таңнарны.
Ана исеменә дә тугры булдың,
Үстердең син улың, кызың да.
Хатын-кызның матурлыгы аның ,
Гүзәллеге - Ана булуда.
Керфегеңдә яшь бөртеге күрсәм
Кар бөртеге бит ул, диярсең.
Ходай насыйп итсә, бәлки, әле
Оныкчыкларыңны да сөярсең.
Бу яшеңдә сиңа иртә әле
Уфтанырга, уф-ах орырга.
Насыйп булсын сиңа туксанын да күреп
Йөзгә хәтле әле торырга.
Сәламәт бул, озак яшә, бәгърем,
Шушы минем бөтен теләгем.
Кабул итеп ал син шигыремне,
Сиңа булсын иң зур бүләгем!

45 еллык юбилейга багышлап
Кырык биш ел гомер азмы, күпме диеп
Уйлап ятам кайбер чакларда.
Искә төшереп узган гомеремне
Кайтып киләм яшьрәк чакларга.
Нәкъ бүгенге көндә без кавыштык,
Тормыш юлы җиңел булмады.
Сыгылмадык, йөкне бергә тарттык
Шуңа гомер бушка узмады.
Сине очратканга бер дә үкенмим мин,

Туып торсын якты таңнарың.
Уй-фикерләр безнең уртак булды
Ярты сүздән мине аңладың.
Иңне-иңгә терәп, бер-беребезне аңлап
Яшик әле йөзгә кадәрле,
Олыгайгач гомер итүләрнең
Минутына кадәр кадерле.
Кырык бишне генә түгел, җитмеш еллыкны да
Насыйп итсен Ходай күрергә.
Кат-кат кабатлыйм мин бу сүзләрне
Сеңеп калсын диеп күңелгә.

Кыр казлары кайтканда.
Язлар җитте, көннәр матурланды,
Матурланды урман, кырлары,
Кояшы да мулдан нурын сибә,
Җылы яктан кайта казлары.
Кыр казлары кайта, кыр казлары,
Кыр казлары кайта тезелеп.
Каңгылдашып ашкынып кайта алар
Туган якны сагынып өзелеп.
Табигатьнең хозурлыгы булып
Кайтыгыз сез, матур кошларым.
Сезнең кайтуыгызны көтә-көтә
Үткәрдек без салкын кышларны.
Сезнең эздән чылбырдай тезелеп
Кайтып җитәр горур аккошлар.
Якты күлләр сезне каршы алыр,
Табигать тә сезне алкышлар...
Җылы язны җәйләр алыштыра,
Ярсып сайрый былбыл, тургайлар.
Бу җырларны өзелеп сагынганнар,
Сусаганнар, яшел тугайлар.
Шулай итеп еллар үтә тора Кышы, язы, җәе, көзләре.
Әллә кайда ерак офыкларда
Күмелеп калды яшьлек эзләре.

Югалган мәхәббәт.
Мин бәхетле бу дөньяда өзелеп-өзелеп
Юксынырлык кешем булганга.
Йолдызларга карап сине эзлим бит мин

Йөрәгемә сагыш тулганда.
Искән җилдән, очкан кошлардан мин
Көттем синнән сәлам хатларын.
Йөрәккәем минем өзгәләнсә дә
Тапмадым мин сине, тапмадым.
Җитәкләшеп икәү бергә йөргән
Сукмакларыбыз исеңә төшәдер.
Чәчәкле болыннар һәм тугайлар
Сагынып-сагынып безне көтәдер.
Сандугачлар җырын тыңлый-тыңлый
Күпме таңнар бергә аттырдык.
Туктама син сайравыңнан, диеп
Тып-тын калып тыңлап утырдык.
Күз алдымнан бер дә югалма син,
Төшләремә ешрак кергәлә.
Йөрәгемдә сөю уты сүрелмәсен,
Яшәт мине, ярат, иркәлә.

8 март бәйрәме.
Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген.
Шаулый дөнья, гөрләшә.
Гүзәл затлар Җир шарына,
Якты нурлар өләшә.
Фән докторы, космонавт, укытучы да алар
Тракторга да утыра, сыерын да савалар.
Улларын да, кызларын да
Үстерә безнең аналар.
Хатын-кызсыз яшәп булмый
Алар бәхет өләшә.
Кызлар җырлап җибәргәндә
Сандугачлар көнләшә.
Хөрмәтле хатын-кызларыбыз,
Сез бит җирнең терәге.
Сез булмасагыз дөньяда
Яшәүнең юк кирәге.

***
Яз кояшы назлап иркәләсен Сезне
Җәлләмичә нурын, яктысын.
Мәңге яшәгез, Сез, гүзәл затлар,
Тоеп безнең йөрәк җылысын.

Яшьлекне сагыну
Кайчак шулай уйлап утырам мин
Күз алдымнан үтә яшь чаклар.
Су буенда бәрәңгеләр күмә идек,
Яга идек кызу учаклар.
Уфтанып та куям кай чагында,
Тотып булмый яшьлек ялкынын.
Ходай күпме биргән, шуны яшәрбез дә,
Яшәп булмас шуннан артыгын.
Үтте гомер, артта калды диеп,
Уфтанмагыз гомер үткәнгә.
Сөенечле картлык бирсен Ходай
Үкенмәслек булсын киткәндә.
Алсу таңнар көтә әле безне,
Яшик әле, китмик дөньядан.
Насыйп булсын әле гөрләп яшәргә,
Бу дөньядан беркем туймаган.
Көн дә кояш чыга һәм ал таң ата,
Якты көннәр шулай башлана.
Сәламәт булып озак яшик әле
Аллаһ безне, зинһар, ташлама.

Кайда син, яшьлегем
Нигә бик тиз үтте гомеркәйләр,
Сизми калдым үтеп киткәнең.
Һаман аңлый алмыйм бит әле мин
Йөрәгемнең нәрсә көткәнен.
Их, бу яшьлек еллары,
Нигә икән түгел мәңгелек?!
Кире кайтып булсын иде яшьлегемә
Туган туфрагымны, халкым-авылымны мактап
Саф-чын моңнарга уралган
Җырлар җырлар идем иң элек.
Сагыш сөреме минем күзләремдә,
Моң чишмәсе йөрәк түремдә,
Ничек басарга соң бу сагышны,
Дәвасын тапмыйм әле бүген дә.
Бик сагынам чәчәкле болыннарын мин
Һәм балыклы тирән күлләрне.
Әрәмәмне шундый сагынам мин,
Сазлыкларда үскән күрәнне.
Әрәмәләр дә бетте, яшьлекләр дә үтте,
Күмде аны Чулман сулары.
Балачагым, яшьлегем дә шунда калды, диеп,
Йөрәккәем сыкрап елады.

Кеше гомере таң җиле кебек ул
Исә дә үтеп китә.
Бирәсе килми йөгәнне картлыкка
Йөрәк нәрсәдер көтә.
Яратып яшик, дуслар, дөньяны, гомерне,
Ак теләк яшәсен күңелдә.
Башны горур тотып, яшьлек дәртен сүндермичә
Алга атлыйк - гомер үренә.

Күз алдымда әнкәм чагыла.
Куй әле син, әнкәй, самаварыңны
Баллы чишмә суын тутырып.
Эчик әле чәйне каты итеп.
Кара-каршы икәү утырып.
Чәйнегеңә сал такта чәйне
Яшел кәгазьгә төргәнен.
Олы шакмак шикәреңне ватып сал
Татып калыйк Ходай биргәнен.
Күп чагында шулай хыялланам минКүз алдымда әнием чагылса,
Җәрәхәтләнгән аккош кебек булам,
Йөрәгемә сагыш кагылса.
Көтмәгәндә, бер дә картаймыйча
Китеп бардың, әнкәй, арадан.
Көчсез бит без Ходай каршысында Күпме биргән, күпме караган.
Рәнҗемә син, әнкәй, тыныч йокла,
Мин еш барам синең яныңа.
Йомшак күңелле һәм мәрхәмәтле булу
Синең каннан күчкән каныма.
Инде мин дә җиттем синең яшькә,
Сизелми дә гомер агыла.
Олыгайдың инде, син дә әзерлән , дип
Йөрәгемә картлык кагыла.
Мин тормышка чиксез гашыйк кеше,
Язгы җилдәй назлы күңелем.
Сихри назлар мәңге үтмәгез дип
Гомерем буе шуны теләдем.

