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БУЛ ХУҖАСЫ ТЫНЫЧЛЫКНЫҢ, ҖИРЕМ!
Утлы кылыч белҽн кҥкне телеп
Яшьни-яшьни, шаулап, кҥкрҽп,
Килеп җитте менҽ тагын язым —
Хуш ислҽргҽ тулды кҥкрҽк.
Энҗе тамчы булып яуды яңгыр,
Чҽчте нурын Кояш-асыл.
Бҽрхет чирҽмнҽрдҽ иркҽлҽнеп
Уйный егерменче гасыр.
Тансык моңнар — кош-корт авазлары,
Бар табигать уйный моңлы сазын.
Кочагына алды камышлыклар
Сагынып кайткан ҥрдҽк-казын.
Санап булмый
Җирнең изгелеген.
Ул нарасый, садҽ, тҥзем.
Зиһеннҽре томаланса кешелекнең һҽм капланса ҽгҽр
кҥзе,
Кҥчҽреннҽн чыгуы бар Җирнең.
Аек акыл кирҽк җирдҽ шуңа...
...һҽр ел саен килсен язлар.
Ҥрдҽклҽрен кҿтсен камышлары,
Камышларын сагынып кайтсын казлар.
Яңгыр яусын энҗе бҿртек булып,
Чҽчсен нурын Кояш-асыл.
Йомшак басып хҽтфҽ чирҽмнҽрдҽн
Килсен утызынчы гасыр.

ТУГАН ҖИРНЕҢ КИТМҼС КОШЛАРЫ БЕЗ*
Чҽчҽкле җҽп ҥтте,
Моңсу кҿзлҽр җитте —
Очар кошлар китте тезелеп,
Һаваларда очкан,

Зҽңгҽр кҥкне кочкан
Кошлар кебек идек без элек.
Очар кошлар очсын,
Зҽңгҽр кҥкне кочсын —
Ҽ без калыйк туган тҿбҽктҽ.
Туган җирнең яме —
Яшҽешнең тҽме,
Тамыр җҽйгҽн безнең йҿрҽктҽ.
Яшел язлар җирдҽ,
Сагыну моңы җилдҽ —
Киткҽн кошлар кайта ашкынып.
Гел яшисе килҽ,
Бер яшьнисе килҽ —
Җанга тула бҽхет ташкыны.
Язгы кҥкрҽҥ кебек,
Яздай карыйк кҿлен —
Эреп аксын салкын кышлары.
Без — җилкенеп очкан,
Зҽңгҽр кҥкне кочкан,
Туган җирнең китмҽс кошлары,
Яз ясаучы китмҽс кошлары.
*Фирзор Мортазин музыкасы

КАЙТАМ
Сагындыра,
Сагындыра икҽн
Сабый чакның керсез кҿннҽре.
Яшьлегемнең хатирҽсе итеп
Саклап йҿрттем айлы тҿннҽрен.

Авылыма бҥген кире кайтам,
Калды инде шҽһҽр юллары.
Юксындылар инде, басуларны
Иген игеп ҥскҽн кулларым.
Изге җирне сҿрим,
Иген игим,
Малкайларны йҿртим кҿтҥдҽ.
Нилҽр җитҽ кҥңел тарткан җирдҽ
Авылыңда гомер итҥгҽ.
Бҿтенлҽйгҽ кайтам,
Киткҽн чакта
Гафу итче, авылым, кимсетсҽм.
Кабул ит син мине, кабул итче,
Инде башка синнҽн мин китмҽм.

ИГЕНЧЕНЕ ЗУРЛЫЙМ
Авылымда тудым, авылымда ҥстем,
Беркая да аннан китмҽдем.
Кҥкрҽгемҽ терҽп кисҽм бҥген
Ҥзем иккҽн арыш икмҽген.
Тартканнарны шҽһҽр тартсын ҽйдҽ,
Мин мҽңгегҽ җиргҽ бҽйлҽнгҽн.
Арыш серкҽ очыруы минем
Кҥңелемдҽ җырга ҽйлҽнгҽн.
Мин игенче, игенчене зурлыйм
Басуларны иңлҽп кайтышлый Буразнадан башка
тора алмыйм,
Игенчегҽ
Барлык җырларымны багышлыйм.

ТУГАН АВЫЛЫМ
Синең белҽн кавышуны
Мин сагынып кҿтеп алам.
Камышлар курай тарта да
Кҥңелгҽ моңнар сала.
Җырдан тынмый чишмҽлҽрен,
Инешлҽрең — ил яме.
Зҽңгҽр кҥктҽн тургай җырын
Туялмыйча тыңладым.
Урманыңда кҽккҥклҽрең
Эндҽшҽ гомер санап.
Мин ҥлемсез бугай синдҽ —
Туктамый кҽккҥк һаман.

ҖИРЕМҼ
Кҥккҽ мендем җирдҽн аерылып,
Диңгезлҽргҽ киттем ярлардан.
Сагышларым кире алып кайтты,
Мин бит шушы җирдҽ яралган.
Туфрагында,
Ҥлҽнендҽ аунап,
Чишмҽ суын эчеп ҥскҽнмен.
Истҽн чыкмый Кармантау буенда
Дуслар белҽн маллар кҿткҽнем.
Ҽрҽмҽдҽ
Гҿлҽп, балан җыйдым,

Кҥрҽннҽрен чаптым сазлыкның.
Дусай кҥллҽрендҽ дуслар белҽн
Алтыннарын сҿздек балыкның.
Кҥл суында пешкҽн балыкларның
Их, тҽмле дҽ була шулпасы...
Мҽңгелеккҽ
Җиргҽ береккҽнмен,
Ник омтылам җиргҽ шул чаклы?
Тарту кҿчең бардыр синең, бҽлки,
Мин бит сиңа һаман тартылам.
Ҽгҽр, Җирем,
Барыр җирең булса,
Мин китҽрмен синең артыңнан.

АК КАЕННАР
Минем туган якларымда гына
Шулай шаулый кебек каеннар.
Алар арасында зарыгып кҿткҽн,
Без утырткан бер пар каен бар.
Менҽ бит ул безнең яшьлегебез —
Чуклы шҽлен салган иңенҽ.
Рҽхҽтлҽнеп бҿдрҽ чҽчен тарый
Туган якның назлы җилендҽ.
Ак каеннар шаулап ҥсҽ һаман,
Икебез дҽ аңар гашыйк без.
Ул гҥзҽллҽр җирдҽ назланганда,
Бҽхет кҥклҽренҽ ашыйк без...
Мҿлдерҽмҽ тулгап кҥңел кҥле,
Шатлык булып җиргҽ ташыйк без...

САГЫШЛАРНЫ БАСА АЛМАМ
Торган җир ҽйбҽт булса да,
Яхшырак туган якта.
Авылымның таңнары да
Ҥзгҽ, ҥзгҽрҽк ата.
Яшьли йҿргҽн сукмаклардан
Килҽ тагын ҥтҽсе,
Айлы кичтҽ кҥл буенда
Хыялларны сҥтҽсе.
Кҥктҽ балкый тҥгҽрҽк ай,
Шҽҥлҽсе тҿшкҽн суга.
Сагынып гомерем ҥтҽрме,
Сагышка калдым шуңа.
Сагышларны баса алмам,
Кайтмыйча туган якка.
Алтыннарга кҥмелсҽң дҽ,
Авылым ҥзенҽ тарта.
...Ак томаннарга тҿренеп,
Тездҽн чык ярып кайтам.
Сагышларым — якты сагыш —
Гомеремне озайта.

***
Коймак пешҽдер мичлҽрдҽ
Тҿтен чыгара ҿйлҽр.

Алсу таңнар атып килҽ,
Тарала таныш кҿйлҽр.
Хезмҽт кҿе, хезмҽт җыры
Яңгырый таңнар белҽн.
Иркен болын кочагыннан
Нур ярып кайтып килҽм.
Тҿне буе атлар кҿттек,
Бергҽ-бергҽ ай белҽн.
Җҽйге таңнар ҽйтерсең лҽ
Яшьлектҽн кире килгҽн.
Яшьлегемдҽге тургайлар,
Яшьлектҽге болыннар,
Яшьлектҽге арыш кыры,
Яшьлектҽге — колыннар.
Тик аерма фикерлҽҥдҽ,
Аерма бар карашта.
Аерма бар яшьлҽрдҽ дҽ
Башкарак уйлар башта.
Кҥп нҽрсҽдҽ бар аерма —
Ҥтелгҽн байтак гомер...
Картайсам да янам ҽле,
Кҥңелем — утлы кҥмер.

АВЫЛ ЧИШМҼСЕ
Авылымның чылтыр чишмҽсе бар,
Чҽйгҽ суы бигрҽк килешҽ.
Таңнар белҽн шунда суга килҽ
Алсу, Банат, Сара һҽм Гайшҽ.

Авыл карты аны тҽрбиялҽп,
Карап торды гомере буена.
Рҽхҽтлҽнде авылымның халкы
Җанга рҽхҽт татлы суына.
...Кҥптҽн тҥгел шул чишмҽгҽ килдем:
Таш-кирпечтҽн чишмҽ киенгҽн.
Тирҽ-ягы яшел рҽшҽткҽле,
Тал-тирҽклҽр аңар иелгҽн.
Йҿрҽк тибҽмени!
Салкын суы
Бҽреп тора ап-ак ташыннан.
Кем тҿзҽткҽн? —
Шуңа рҽхмҽт ҽйттем,
Тҥбҽтҽем салып башымнан.
Авылымның чылтыр чишмҽсе бар!
Кҿч-хҽл ҿсти эчсҽң сулары.
Шул чишмҽдҽ очрашадыр кебек
Кешелҽрнең гомер юллары.

АЛТЫН КҾЗЕМ
Җиргҽ тҿшҽ сары, ал яфраклар,
Кҿз җиткҽнен алар белдерҽ.
Алтын кҿзең синең, туган ягым,
Кҥңелемҽ якын, бер генҽ.
Басуларым инде бушап калган:
Икмҽклҽре кергҽн амбарга.
Алтын кҿзем.
Ямансулый алмыйм,
Юксына да алмыйм син барда.

Һҽркайда да муллык, кызыл туйлар,
Һҽрбер җирдҽ кҿзге шатлыклар.
«Кара кҿз» дип сиңа беркем ҽйтмҽс,
Кочагыңда муллык, байлыклар.
Хуш килҽсең, ҽйдҽ, алтын кҿзем,
Кҿтеп алдык кыш, яз, җҽй аша.
Безнең язмыш килер язмышларга
Шундый кҿзлҽр аша тоташа.

ТУГАН ЯГЫМ
(Җыр)
Юллар йҿрҥ олы шатлык миңа,
Дҿнья кҥреп, иллҽр гизҽм мин.
Туган яктан ераклашкан саен
Тарту кҿчен кҥбрҽк сизҽм мин.
Туган якның искҽн җиллҽре дҽ,
Камыш шаулавы да кадерле.
Синдҽ чакта гына, туган ягым,
Белмибез кҥк синең кадерне.
Юл йҿрҥдҽн, ил гизҥдҽн кайткач,
Аунадым мин йомшак чирҽмдҽ.
Сагыну канатында очып кайтам,
Китсҽм ҽгҽр ерак җирлҽргҽ...
Юллар йҿрҥ олы шатлык мина —
Мин дҿньяны ничҽ ҽйлҽндем!
Юл йҿрҥлҽр миңа шатлык булса,
Синдҽ яшҽҥ — ҥзе бҽйрҽмдер...

ИЛЕМ ТАҢЫ
Чулпан йолдыз батты, таңнар атты,
Якты нурлар җирне аклады.
Уяндылар кырлар, яңгырады җырлар,
Сандугачлар таңны мактады.
Мҽрҗҽн сыман кҿмеш таң чыклары
Чҽчҽклҽрне кочып ҥптелҽр.
Җирнең иминлеген барлагандай,
Талгын җиллҽр исеп ҥттелҽр.
Ал кояш та керфеклҽрен ачып
Гҽҥһҽр нурын сипте ҥрлҽргҽ.
Бҥз тургайлар назлы моңнар илтте
Тҿнбоеклы кҿмеш кҥллҽргҽ.
Кҥбҽлҽклҽр кырга китҽ очып,
Бал кортлары — матур болынга.
Ни җитҽ соң туган як таңына,
Мактыйм шуны җырлар җырымда.

ТИРҼКЛҼРЕМ
Инеш буенда тирҽклҽр
Моңланып уйга талган.
Яшел читле сукмакларда
Яшьлекнең эзе калган.
Шул эзлҽр мине һаман да
Чакырып, ҽйдҽп тора.
Яшьлек ул мҽңге ҥзгҽрмҽс
Чҽчҽкле җҽйдҽ тора...

Тирҽклҽре дҽ яшьлекнең
Гел уңмый, яшел тҿсле.
Шаян яшьлек, кыңгыраудай,
Челтерҽп дҽшҽр тҿсле.
Кайттым.
Инде сукмакларны
Ҥлҽннҽр баскан икҽн.
Тирҽклҽр кебек иелгҽн,
Ул сезнең башлар икҽн.
Тирҽклҽр танымый бугай,
Ятсынып карап тора.
Кҿмештҽй якты сулар да,
Нигҽдер кара тора...
Озак йҿрелде бугай шул,
Озак йҿрелде бугай.
Туган якның хҽтереннҽн
Чыгадыр кеше шулай.
Аңладым соңлап:
Мин монда
Шаулыйсы тирҽк икҽн.
Бу җирдҽ тамыр җҽяргҽ,
Яшьлегемнең тирҽклҽре,
Сез миңа кирҽк икҽн!..

ГОМЕРЛҼРНЕҢ ШАУЛЫ ЯЗЛАРЫ
Бҥрҽнҽгҽ тезелеп утырганнар —
Ялкыткандыр кышкы суыклар...
Туеп булмас иде бу язлардан
Шушы җирдҽ мең кат туып та...

Челтер-челтер аккан чишмҽ моңын
Кҥңел мең кат отып алгандыр.
Бҿтерелеп искҽн йомшак җиллҽр
Шул моңнарны җанга салгандыр...
Ишетелҽ алкын инешкҽйнең
Салмак кына җырлап агуы.
Буразнага ятып мең тыңланган
Җир-ананың сулыш алуы...
Армас-талмас кыр җырчысы — тургай
Җырлый мактап кҥктҽ яз аен.
Иңбашына яшел ҿрфия шҽл
Салган ҽнҽ нҽфис яшь каен...
Кҥл буенда уйчан тал-тирҽклҽр
Башкайларын суга игҽннҽр.
Ябалдаш 1ы наратларның башы
Ҽйтерсең лҽ кҥккҽ тигҽннҽр...
Басуларда дулкын-дулкын уҗым,
Сулыш алган иркен болыннар.
Яз шатлыгын тоеп, араннарда
Чабып йҿри нҽни колыннар.
Сабыйлары җирдҽ тҽгҽрҽшҽ,
Ҥлҽн чҥпли тавык-казлары.
Картларга да яшҽҥ алып.килҽ
Гомерлҽрнең шаулы язлары.
Бҥрҽнҽгҽ тезелеп утырганнар —
Ялкыткандыр кышкы суыклар...
Туеп булмас иде бу язлардан
Шушы җирдҽ мең кат туып та…

БАЛАЧАК РҼСЕМЕ
Ясап куйдым ап-ак кҽгазьгҽ мин
Ал кояшны алсу буяу белҽн.
И, ҽбием бер сҿенсен ҽле —
Рҽсемемне бҥлмҽсенҽ ҽлҽм.
Сҿйгҽн ҽбиемнең бҥлмҽсенҽ
Кҿлтҽ-кҿлтҽ нурлар тулсын ҽле.
Шул нурларга карап, ҽбиемнең
Сҿенечтҽн кҥңеле булсын ҽле.
Мин кояшны ясыйм бик кҥп итеп,
Ҽтиемҽ, ҽниемҽ бирҽм.
Кояш нурларына чумсын ҽйдҽ,
Бҿтен авыл, бҿтен кҥрше-тирҽ.
Кояшлар кҥп булсын, ҽйдҽ, җирдҽ,
Кояш нурларына тулсын илем.
Ал буявым, ап-ак кҽгазьлҽрем
Һич бетҽрлек тҥгел ҽле минем...

КҾТ СИН, АНА
Тан, ҽтҽче кычкыра дҥртенче кат,
Сукты сҽгать инде дҥрт тапкыр.
Танга карап, ана улын кҿтҽ,
Син кайгырма, ана,
Ул кайтыр.
Хҽбҽр килми, диеп ҥпкҽлҽмҽ,
Бҽлки, юктыр вакыты язарга.
Авыргандыр,
Белгертҽсе килми,
Ышан, кайтыр шушы язларда.

Туган җирдҽн, ҽнилҽрдҽн башка,
Ни ямь бар сон, ҽйтче, бу җирдҽ?
Ҥпкҽлҽмҽ, ана,
Рҽнҗемҽ дҽ ана,
Кайтыр ҽле улын бер таңда.
Кҥкрҽк сҿтен бирдең,
Авырлыкны җиңдең,
Кыенлыклар аша атладың.
Син дҽ шулай
Улың,
Илдҽн башка
Иң газизне җирдҽ тапмадың.
Ана,
Бала,
Халкым,
Туган җирем.
Бер-берсенҽ алар бҽйлҽнгҽн.
Аерып булмый,
Давыл,
Ут,
Су белҽн
Кҿйгҽ салган җырга ҽйлҽнгҽн.
...Таң ҽтҽче кычкыра бишенче кат,
Сҽгать сукты янҽ биш тапкыр.
Юлга чыгып ана улын кҿтҽ,
Кҿт син, ана,
Тиздҽн ул кайтыр.

ХҼБҼР КҾТҼМ ҺАМАН
Каршы чыгам, иркҽм,

Кайтыр юлларыңа.
Сагыш хисе тулы
Чҽчҽк кулларымда.
— Кҿт мине, кҿт,— дидең,
Чҽчлҽремнҽн сҿйдең.
Ҥзең белҽн алдың
Йҿрҽгемне минем.
Язмышта ни язган:
Яшьлек кҿтеп узган.
Кҿттем сине кҿздҽн,
Кҿттем кыштан, яздай.
Саубуллашкан кҿннҽн,
Узган кырык бердҽн.
Хҽбҽр кҿтҽм синнҽн,
Хҽбҽр кҿтҽм җилдҽн,
Хҽбҽр кҿтҽм җырдан,
Хҽбҽр кҿтҽм җирдҽн,
Ник кайтмыйсың, иркҽм?..
Каршы чыгам кҿн дҽ
Киткҽн юлларыңа.
Сҿю хисе тулы
Чҽчҽк кулларымда.
Шул гҿллҽрне учлап
Сибҽм юлларыңа:
Киткҽн юлларыңа,
Кайтыр юлларыңа...

ҼЙЛҼНЕП КАЙТТЫЛАР
Җырланып бетмҽгҽн җырлар бар,
Сҿйлҽшеп бетмҽгҽн сҥзлҽр бар.
Сҿрелеп бетмҽгҽн җирлҽр бар,

Сҿелеп туймаган кҥзлҽр бар.
Ҿзелеп-ҿзелеп кҿтеп тҽ
Кавыша алмаган ярлар бар —
Ядрҽдҽн киселгҽн егетлҽр
Җир кочып егылып калганнар.
Шул җирдҽ калыккан чҽчҽктҽн
Болыннар, ҥзҽннҽр балкыйлар.
Ҽйтерсең гҿл булып батырлар
Ҿйлҽргҽ ҽйлҽнеп кайттылар...

ТАЛЬЯН ГАРМУН
Кулларымда тальян гармун чыңлый —
Ҽтиемнҽн калган истҽлек.
— Зур ҥс, улым, тальянымны сакла,
Бу гармунда минем хислҽрем,—
Дигҽн сҥзе тальян моңы кебек,
Колагымда тора гел минем.
Иртҽ-кичен шуны кҿйлимен мин,
Аннан моңлы кҿйне белмимен.
Тальян гармун озата барды яуга,
Тальян гармун тылда уйнады.
Тальян гармун Җиңҥ маршын кҿйлҽп,
Урамнарны иңлҽп-буйлады.
Сагынганда алам кулларыма,
Шул тальянны сузам кичлҽрен.
Чишмҽлҽрдҽй кҿмеш моңы сҿйли
Ҽтиемнең кайнар хислҽрен.

КЫЗЛАР. КЫЗЛАР
Ватан сугышы чоры кызларына
Кызлар, кызлар,
Сезгҽ ни ҽйтсҽм дҽ,
Бик аз булыр тҿсле кҥренҽ.
Комбинезон кигҽн буй-сыныгыз
Зифа талдай калды кҥңелдҽ.
Тракторын йҿртте,
Иген икте,
Бары җиңҥ булды уенда.
Арган кҥңеллҽргҽ дҽрт ҿстҽлде,
Кичен кызлар килгҽн уенга.
Кызлар, кызлар,
Ҥтте яшьлегегез
Фермаларда,
Завод,
Кырларда.
Сҿю сҥзен сез бит ишеттегез
Ул чакларда бары җырларда.
Кызлар, кызлар,
Җиңҥ язы килде.
Ир-егетлҽр яудан кайттылар.
Тик кайтмады узган яшьлегегез,
Агым судай агып киттелҽр.
Кызлар, кызлар!
Сезгҽ ни ҽйтсҽм дҽ,
Бик аз булыр кебек кҥренҽ.
Каршы чыгып кҿткҽн чакларыгыз —
Ак каендай калды кҥңелдҽ.
Рҽхмҽт сезгҽ, кызлар!..

ҼНКҼЙГҼ
Ник кайтмый соң, ул-бу юк микҽн, дип,
Борчыласың, ҽнкҽй тагын да.
Бҥген дҽ мин туган нигеземҽ
Кайтам, ҽнием, синең яныңа.
Таныш миңа капка ачылуы,
Ишек шыгырдавы кҥптҽнге.
Улым кайты, диеп, бик тиз генҽ
Самоварын куеп җибҽрде.
Учагында дҿрлҽп утын яна,
Каз итеннҽн шулпа ҿлгерҽ.
Сыйлыйм ҽле тҿпчек улымны, дип
Арлы-бирле ҽнкҽй йҿгерҽ.
Утыр ҽле, ҽнкҽй, яннарыма,
Сине кҥргҽч, ашау онтыла.
Ни хҽлең бар?
Ачуланма инде,
Сирҽк кайтам туган йортыма.
Сҽламҽтлек ничек, сҿйлҽ, ҽйдҽ,
Тавышыңны зармын тыңларга.
Оныткан, дип рҽнҗи кҥрмҽ берҥк,
Сине уйлыйм туар таңнарда.
Менҽ, ҽнкҽй, салкын кыш та ҥтте,
Сандугачлы язлар килделҽр.
Тургайларсыз язлар булмаган кҥк,
Һҽрчак синдҽ безнең кҥңеллҽр.

ЗУР КҾРҼШТҼ ҼЛЕ БҤГЕН ДҼ
Басуларым — арыш дулкыннары,
Болыннарым — чҽчҽк бҽйлҽме.
Кҥптҽнме соң дҿнья бҽйрҽм итте
Сагынып кҿткҽн Җиңҥ бҽйрҽмен.
Кҥптҽнме соң дҿнья бҽйрҽм итте,
Ҽ кҥптҽнме җирлҽр тетрҽде?
Һҽркем белҽ: сугыш телҽҥчелҽр
Җир йҿзендҽ ҽле бетмҽде.
Кҿрҽшҽбез, изге җиребезне
Ҥлем, хҽсрҽт, каннар кҥммҽсен.
Яралары сызлап торган җирем
Сугыш афҽтлҽрен кҥрмҽсен.
Алсу таңнар сызылып атсын диеп,
Кояш кҿлсен ҿчен кҥңелдҽ.
Яралары сызлап торган җирем
Зур кҿрҽштҽ ҽле бҥген дҽ.

ЧҤКЕЧ ЧЫҢЫ
Аргы урамнан чың-чаң, чың-чаң —
Ишетелҽ чҥкеч чыңы.
Шул авазлар хҽтерлҽтҽ
Чабаталы балачакны.
Алачыкта без, сабыйлар,
Чиратлашып кҥрек тарттык.
Шул чҥкечнең чыңнарыннан,
Моңнарыннан лҽззҽт таптык.

Тҿрҽннҽрен сукаларның
Таптый иде олы чҥкеч.
Сандалларда чың-чаң итеп
Җырлый иде кече чҥкеч.
Балачакта чҥкеч чыңы
Кҥңеллҽргҽ сеңеп калган.
Чың-чаң, чың-чаң.
Шул чыңнарны
Бҥген менҽ җырга салам.

ТУГАН ЯК КҾЗЕ
Алтынсу тҿс усак, каеннарда,
Басуларда сыр-сыр буразна.
Болыннарда чабып йҿри җиллҽр —
Хҽйран калып тордым беразга...
Кҥзлҽремдҽй мҿлдерҽмҽ кҥлнең
Җиллҽр ҥбҽ җырчы камышын...
Кҥргҽн сыман булам мин шуларда
Гомеремнең кайтмас агышын.
Кыр казлары кайтыр, ҽнҽ алар
Саубуллашып китеп баралар.
Милҽшлҽрем кызыл тҽлгҽшлҽрен
Яулык сыман болгап калалар.
Ҽ мин калыр идем яшел җҽйдҽ,
Кояш нурларына ябышып.
Кҿзлҽр белҽн тиңлҽп буламени —
Башкарак шул кеше язмышы...
Табигать гел алмашынып тора,

Язлар белҽн тагын яшҽрер...
Туган җирнең фасыллары белҽн
Мин яшҽрмен, мҽңге яшҽрмен.

ЯЗГЫ ҖЫРЛАР
Тын алан, зифа каеннар,
Кҿмеш кҥл җҽйрҽп ята.
Тал-тирҽклҽр яфрак яра,
Шомыртлар чҽчҽк ата.
Яшел ҥлҽн арасыннан
Тар тасма сукмак уза.
Җиһанның барча кошлары
Язгы, дҽртле җыр суза.
Һҽрбер җирдҽ яз шатлыгы,
Һҽр җирдҽ язгы җырлар.
Коена назлы кҿйлҽрдҽ
Урманнар, тугай, кырлар.
Мин дҽ кушылам җырларга,
Кҥңелкҽем җыр тели.
Язгы кҿннҽр, якты кҿннҽр —
Оҗмах шул тҥгелмени!

ТҼРҼЗҼДҼ НИЛҼР БАР?
Тҿнге тынлык.
Биш катлы йорт.
Тҽрҽзлҽрдҽ ут яна.
Шатлык тулы бер тҽрҽздҽи

Җыр тарала дҿньяга.
Бер тҽрҽздҽн оран сала
Яна туган нарасый.
Якты кҿнгҽ кҥз салгандай,
Утка текҽлгҽн сабый.
Бер тҽрҽздҽ кайгы уты —
Куя кеше дҿньяны...
Тҽрҽзҽлҽр нидер сҿйли,
Тик анлыйбызмы аны?..
Тҽрҽзлҽрдҽ якты утлар —
Уйлар уйларны сҥтҽ:
Кемдер килҽ, кемдер китҽ,
Ҽ яшҽҥ дҽвам итҽ.

ХУШ КИЛҼСЕҢ, ЯҢА ЕЛ!
Авырлыклар калсын иске елда,
Килеп торсын бу ел җиңеллек.
Муллык булсын,
Дус-иш артып торсын,
Кҥклҽр аяз булсын ип элек.
Басуларда иген шаулап ҥссен,
Бакчаларда — алсу алмалар,
Һҽр йорт саен шатлык алып килсен
Яңа елда туган балалар.
Нҽфис гҿллҽр ҥссен болыннарда,
Урманнарда кҽккҥк моңлансын.
Җир шарына иркен тормыш килсен,
Тик сугышлар гына булмасын.

ҤКЕНМҼМ
Һич ҥкенмҽм,
Кыя тҥбҽсенҽ ҽгҽр
Менеп җитеп,
Еракларга,
Еракларга кҥңелем белҽн
Очып китеп,
Кҥрҽ алсам,
Йҿрҽк белҽн тоя алсам
Халкым моңын,
Кайгы, сагыш,
Шатлыкларын...
Ҥткҽн эздҽн
Сызылып калды
Ак сукмагым...
Бер салынган
Сукмак инде
Һич кҥхмелмҽс.
Тҥгелсен тир,
Ул сукмакны салыр ҿчен
Бҿгелсен бил,
Болар ҿчен
Ҥкенмим гел.
Тап-тар гына
Булсын ҽйдҽ
Сызган юлым.
Салган юлны
Тоя, дуслар,
Кҥнелем минем.
Йҿрҽгем дҽ ҽйтҽ кебек:
Мен кыяга.
Кҥзең ташла еракларга,

Еракларга!
Кҥңелең керсез,
Ҥткҽн юлың авыр булсын,
Туры булсын —
Халкың белҽн бер аяктан,
Шул сукмактан
Гел атларга.

ТОЛЫМБАЙ
Казахларга дала канат куя —
Ут уйнатып куа чаптарын...
Азга гына уйга калам икҽн,
Искҽ тҿшҽ солдат чакларым.
Ҽй син, казах,
Якын дустым минем,
Килеп җитҽ идеп яныма.
Теш елтыратып,
Керсез елмаюың
Яллар бирҽ иде җаныма.
Сҿйли идең:
Дала ни пышылдый,
Һавадагы тургай ни җырлый?
Кҥл буенда камыш нилҽр сҿйли,
Искҽн җиллҽр таңда ник елый?
Кҥл буенда камыш кҿйгҽ салган
Ҥткҽннҽрнең авыр газабын.
Киң далалар сҿйли,
Тургай җырлый
Гҥзҽллеген мактап заманның...
Кулга корал тотып,

Сакта тордык
Ил чигендҽ бергҽ, Толымбай.
Бик дус идек,
Шаһит булды ана
Якты кояш белҽн Тулы ай.
Ҿч ел буе бер кашыктан ашап
Гомер иттек, абый-эне без.
Дошманнардан илне сакладык без
Аяз булсын ҿчен кҥгебез.
Казах дустым, син еракта инде,
Тик һаман да хатлар килҽлҽр.
«Татар дустым,
Кҥнеллҽрем сине
Сагына шул бигрҽк,— диялҽр.—
Кил кунакка,
Кымыз,
Мҽйлҽр белҽн,
Бишбаомаклар белҽн сыйлармын.
Уйлыйм сине сызылып таи атканда,
Кҿтҽм сине,
Якын туганым.
Кҿтҽм симе,
Кҿтҽм,
Килми калма,
Сине кҿтҽ сыйлы табыннар.
Язын килалмасан,
Кҿз килер дип,
Кҿтеп калган якын дустын бар.
Сҽлам белҽн сиңа, Толымбай...»
...Казахларга дала канат куя —
Ут уйнатып куа чаптарын.
Искҽ тҿшҽ казах даласында

Тулпар атта ярсып чапканым...

ЮКСЫНАМ, ДИСЕҢ СИН
Нигҽ соң юксынам, дисең син?
Ҽйлҽнеп кайт ҽле бу якка.
Гомерең уза бит,
Чем-кара
Чҽчлҽрен буялган ап-акка.
Юксынып узгандыр кҿннҽрең,
Сагына утырткан каеның.
Туган йорт нигезен кҥрмичҽ
Торганның кҥңеле кайгылы.
Кҥзлҽрең ямансу, боеклар.
Алар да авылны сагына.
Ҽйлҽнеп кайт ҽле бу якка,
Кайгырма, моңайма, юксынма.
Саф чишмҽ сулары, һавасы,
Тугае, болыны, урманы
Кочаклап алырлар ҥзеңне —
Шулардан кадерле җир бармы?
Юксынам, дисең син,
Гомернең
Саныйсы кҿннҽре кҥп ҽле...
Туган як туфрагын сагынып,
Ҽйлҽнеп авылга кайт та син,
Шифалы җиллҽрен ҥп ҽле...
Ҽ яшҽҥ нинди шҽп — кҥр ҽле!..

КЕМ ИКҼН УЙЛАРЫНДА?
Суга бара матур кызлар,
Вак-вак атлап, вак-вак атлап.
Сукмакларда җҽелеп яткан
Хҽтфҽ чирҽмнҽрне таптап.
Иңнҽрендҽ чилҽклҽре
Бик килешҽ буйларына.
Суга бара, суга алар,
Кемнҽр икҽн уйларында?
Кайберсенең сҿйгҽн яры
Армиягҽ китеп барды.
Сара,
Алсу,
Банат,
Зҽйнҽп
Ак яулыклар болгап калды.
Язган хатлар аккан сулар
Белҽн инде тиңлҽштелҽр.
Банат,
Зҽйнҽп,
Алсу,
Сара
Бергҽлҽшеп серлҽштелҽр.
Сара ҽйтҽ:
Зариф мина
Атнага ике хат яза.
Хезмҽт итҽм отличнога,
Яшҽп ятам исҽн-таза.
Алсу да керешҽ сҥзгҽ,
Чҿнки аның Ҽхмҽтҗаны
Кҿн саен бер хат җибҽрҽ,

Бигрҽк уңган сҿйгҽн яры.
Ник керешми сҥзгҽ Банат,
Ҽллҽ бер-бер хҽл булганмы?
Юк, берни булмаган аңа,
Тик юксына Гыйльмулланы.
Зҽйнҽбе бигрҽк тҽ шаян,
Һҽрбер сҥзе чҽнечкеле.
Гариф язган: «Ҽзерлҽп тор
Кҽтлит белҽн чҽнечкене.
Ҿйрҽнеп киттем мин монда
Ашарга гел кҽтлит кенҽ».
Зҽйнҽп яза җавап ана:
«Сау йҿреп кайт, Гариф, җаным,
Суыртырмын кҽнфит кенҽ».
Суга бара матур кызлар,
Вак-вак атлап,
Вак-вак атлап.
Сукмакларда җҽелеп яткан
Хҽтфҽ ҥлҽннҽрне таптап.
Иңнҽрендҽ чилҽклҽре
Килешҽ соң буйларына.
Суга бара,суга бара.
Ҽнҽ кемнҽр уйларында.

ЯКТЫ ШИГЫРЬ
Яз кояшы җирдҽ.
Гҿрлҽвеклҽр
Язгы ташкыи булып йҿгерҽ.
Якты кҿннең якты бизҽклҽрен

Алып була хҽтта ҿлгегҽ...
Шундый вакыт бу яз: бҿтен дҿнья
Шатлык, сҿенечкҽ уралган.
Кҥршем ҽнҽ «орчык» улы белҽн
Хозурланып йҿри урамда.
Нарасый җан — сабый кҥккҽ карый,
Ал кояшка суза кулларын.
Ал кояшка кулын суза-суза
Ҥсеп килҽ минем улларым.
Ике улым — ике якты кҥзем,
Якты килҽчҽккҽ тҿбҽлгҽн.
Безнең җаннар инде дҥрт дистҽ ел
Яктылыкка карап ҿйрҽнгҽн.
Ҥткҽннҽрне онытуым тҥгел,
Алар кҥңелемҽ уелган.
Җанга якты сирпеп, балкып тора
Ике улым минем уемда.
Дҿньяда яз.
Дҿнья шундый матур,
Матурлыкка бар җир уралган.
Кҥршем улына нидер сҿйли-сҿйли
Кайтып килҽ ҽнҽ урамнан.
Сабый бала зҽңгҽр кҥккҽ карый,
Ал кояшка сузып кулларын.
Ҽй, килҽчҽк!
Якты нурлар булып
Тоташалар сиңа уйларым...

СИҢА

Нҽрсҽ бҥлҽк итим диеп
Йҿрдем уйлап —
Йолдызларны чҥплҽдем мин
Кҥклҽр буйлап.

СИҢА ҼЙТЕР СҤЗЛҼРЕМ КҤП
Сиңа ҽйтер сҥзлҽрем кҥп —
Ҽйтҽ'алмыйм,
Юк кыюлык.
Бары шуны гына анла:
Синнҽн башка
Тормышым юк.
Сина ҽйтер сҥзлҽрем кҥп —
Ҽйтҽ алмыйм,
Сҿйлҽр кҥзлҽр.
Оныта алмыйм карашыңны
Синең кҥзлҽр —
Зҽңгҽр кҥллҽр.
Сина ҽйтер сҥзлҽрем кҥп,
Җитми икҽн
Кыюлык ник?
Мҽхҽббҽтем карап тора
Кҥрерме дип,
Танырмы дип.

КИЛМИСЕҢ СИН КҾЛЕП
Таңнарда уянам,

Таңнарда уйланам—
Мин сине һаман да юксынам.
Кҿннҽрем тҿн кебек,
Килмисең син кҿлеп —
Дҿньяда яшҽвем юк сыман...
Ҽ йҿрҽк сагына,
Уй канат кагына —
Җилпенеп очам мин янына.
Кҥңелдҽ кҿз кебек,
Килмисең син кҿлеп —
Сагыш-моң коела җаныма...
Юлларны кҥзлим мин,
Гел сине эзлим мин —
Нур тулы кҥзлҽргҽ яшь тула.
Кояшлы чык кебек,
Килмисең син кҿлеп —
Бер генҽ килсҽң сон, ни була?!

БҤЛҼК ИТТЕМ ТАҢНЫҢ...
Таң чыкларын иртҽн
Бҥлҽк иттем, иркҽм,
Алар чҿнки керсез, пакь чыклар.
Кочып сиңа бирдем
Таң җиллҽрен җирнең,
Чҿнки иртҽн җиллҽр саф чаклар.
Чҽчҽклҽрен таннын
Бҥлҽк иттем тап и,
Зҽңгҽр кҥзлҽренҽ мин тиңлҽп.
Кҿмеш кҥлне сина
Бҥлҽк иттем, мина
Йҿзҽр ҿчен таңда гел иңлҽп.

Танда сайрар кошлар—
Тиңдҽш сиңа алар,
Бҥлҽк иттем аның моңнарын.
Барлык тойгыларым
Бҥлҽк иттем танда,
Онытмасын, дидем, мин барын.
Йолдызларны кҥктҽн
Итмҽдем мин бҥлҽк,
Чҿнки алар салкын, ераклар.
Җир җылысын бирдем,
Бергҽ булыйк, дидем,
Типсен бергҽ кайнар йҿрҽклҽр.
Тан суларын алып
Чылтыр чишмҽлҽрнең,
Бирдем сина танда эчҽргҽ.
Матур гҿлем, шуңа
Язган икҽн миңа
Синең белҽн тормыш кичҽргҽ.

ҤПКҼЛҼ
Булмый шул онытып язларны!
Язгансың сагынып аларны...
«Ташкыннар шикелле идең син...»
Укыйм мин
Язмышларны язганны.
Беренче мҽхҽббҽт... Ярату..
Кирҽкме яраны яңарту...
Яр таптың. Син киттең.
Мин калдым...
Артык кҥк

Сҥз белҽн аңлату.
Кирҽкми аңлату...
Тик бҥген
Аңладым сҿюем артканын.
Йҿрҽгем,
Уйларым,
Хыялым,
Кҥңелем гел сиңа тартканын.
Боларның барсын да,
Барсын да
Син дҽ бит кҥптҽннҽн аңладың.
Ҥпкҽлҽ!
Лҽкин мин гаепсез.
Язмышны син ҥзен алдадың.

АККОШ КАНАТ КАГЫНА*
Саргаямын сагышлардан,
Сҽгать саен сагынам.
Сина сҽлам илтергҽ дип,
Аккош канат кагынган.
Сандугачлар ҿзеп сайрый
Минем сагышларымны.
Барсыннар ҽле янына,
Борма аккошларымны.
Аккошлар сҥзсез аңлаша,
Их, син дҽ аңла, иркҽм,
Аккошлар тҽрҽзҽ кагар —
Ач тҽрҽзҽңне иртҽн.
Ҽйтергҽ генҽ кыймыйсың,

Син дҽ сҿясен, белҽм.
Сҿюеңне язып җибҽр
Аккош канаты белҽн.
*Сафьян Ибраһимоа музыкасы.

ЯЗЛАРНЫ КҾТҼ КҤҢЕЛ
(Җыр)

Язларны кҿтҽ кҥңелем
Ҽллҽ нигҽ ашкынып.
Давыл кҿткҽн бҿркетмени —
Кҿтҽ язның ташкынын.
Язларны кҿтҽ кҥңелем,
Тик арада кышлар бар.
Алмагач чҽчҽклҽредҽй
Ява ҽнҽ ап-ак кар.
Язларны кҿтҽ кҥңелем,
Кҿтмидер идем элек.
Язын карлыгачлар белҽн
Син дҽ кайтырсың кебек.
Язларны кҿтҽ кҥңелем,
Юксынам сине, иркҽм.
Сине уйлау җиңел тҥгел,
Шулай да рҽхҽт икҽн.

СЕРЛҼРЕҢНЕ СЕРДҼ САКЛАДЫМ
Серлҽреңне миңа сҿйли идең

Чҽчлҽремнҽн сыйпап, иркҽлҽп.
Аерылганда, тик сер итеп кенҽ: —
С Ҿ Я М , — дидең язгы иртҽдҽ.
Серлҽреңне мина сҿйли идең
Унҗиде яшь ишек какканда.
— Сер,— дип кенҽ бит очымнан ҥптең,
Инешлҽрдҽ бозлар акканда.
Хыялландык. Истҽ. Оныта алмыйм
Кавышулар вҽгъдҽ иткҽнне.
Серлҽр калды сердҽ,
Беркем белми
Бер-беребезне һаман кҿткҽнне.
Бҥген дҽ мин кайтам яшьлегемҽ,
Сер саклаган туган якларым...
...Сҿю хисе тулы йҿрҽк ҽйтҽ:
— Серлҽреңне сердҽ сакладым,
Серлҽреңне сердҽ саклармын.

ЯЗЛАР БҤЛҼК ИТТЕ
Һҽркҿн саен зарыгып кҿтҽм кичне,
Кич җиткҽч тҽ — синеи килҥне.
Язлар бҥлҽк итте сҿелҥне,
Язлар бҥлҽк итте сҿюне.
Шул язларга кат-кат рҽхмҽт укыйм
Шул кичлҽргҽ мең кат табынам.
Сҥнҽр учакларым дҿрлҽп китте —
Йҿрҽгемҽ утлар кабынган.

ГҾЛЗИРҼК
(Җыр)

Һҽр язда бакчамда пар шомырт
Болыттай чҽчҽккҽ тҿренҽ.
Елмаеп, уйланып, моңаеп
Калдың син кҥңелем тҥрендҽ.
Ҥткҽнгҽ кабаттан ҽйлҽнеп
Кайтырга ашкынам яңадан.
Ҽле дҽ сулкылдый йҿрҽгем
Яшьлектҽ калдырган ярадан.
Бернинди дарулар тҿзҽтми —
Аңа бит бары тик син кирҽк.
Кайтыр дип ҿзелеп кҿтҽмен,
Кайт инде, кҥз нурым, Гҿлзирҽк.

СИН ГЕНҼ
Тугайларда йҿрдек, шаярыштык —
кҿлдек,
Болыннарда хуш ис бҿркелҽ.
Йҿрҽгемнең иң тҥрендҽ, Гҿлем,
Бҿрелҽндең бары син генҽ,
Кҥрше кызы — чибҽр Гҿлгенҽ.
Бакчаларда нҽркис хушбуйлана,
Лҽйсҽн яңгыр җиргҽ сибелҽ.
Мҽхҽббҽтем чҽчҽк атты язда,
Кҥңелемдҽ бары син генҽ,
Карлыгачым минем, Гҿлгенҽ.
Алтын кҿз дҽ җитте,

Чҽчҽк сулар инде,
Ак томаннар иңгҽ сарыла.
Иртҽ яздагыдай, гҿлем гҥзҽл һаман,
Килҽчҽгем бары син генҽ,
Шаян кызый, матур Гҿлгенҽ.
Кҥптҽн ап-ак һава,
Кҥктҽн мамык ява,
Тибрҽлдерҽ аны җил генҽ.
Язны кҿтҽ кҥңелем,
Мҽхҽббҽтем, Гҿлем,
Сҿенечем бары син генҽ,
Яшьлек дустым — гҥзҽл Гҿлгенҽ.

АЛАЛМЫЙМ КҤЗЕМНЕ
(Җыр)

Бҽхеткҽ тҿренгҽн,
Шатлыкка кҥмелгҽн
Беренче ярату язлары.
Сагынып язларны,
Эзлҽп бу якларны
Тезелеп кайта кыр казлары.
Бар җиһан яшҽрҽ,
Дҽрт ташый яшьлҽрдҽн,
Һҽркемгҽ яз сҿю ҿлҽшҽ.
Яр таба ярларны,
Яз сыный аларны,
Парлардан хҽтта Ай кҿнлҽшҽ.
Кҿнлҽшмҽ, тулган Ай,
Яныңда Зҿһрҽ бар,
Бҽхетле сана син ҥзеңне.
Сҿюгҽ кҥмелгҽн,

Шатлыкка тҿренгҽн
Язлардан алалмыйм кҥземне.

ТҾШТҼ КҤРДЕМ
(Миха Квливидзедән)

ТҾШТҼ кҥрдем:
Кире кайткансың да,
Иркҽлисең мине, ҥбҽсең.
Кҥзлҽремнҽн мҽрҗҽн чыклар тама,
Яратамын икҽн, кҥрҽсең...
Тҽмле тҿшне ҿзде телефонның
Чылтыравы.
Нилҽр ҽйтмҽдең:
Янадың да, куркытып та алдын,
Ачуландың,—
Бер сҥз дҽшмҽдем.
Барсына да тҥзҽргҽ мин риза:
Каргышына,
Сҥгҥ, тиргҽҥгҽ.
Тик тҿшемне кҥреп бетерҽсе иде
Яшьлҽр тамган мамык мендҽрдҽ.

КҤҢЕЛЕМДҼ ШИГЕМ
(Миха Квливидзедән)

Кҥңелемдҽ шик бар болыт кебек,
Ҽче җиллҽр исҽ сызгырып.
Кочагыма керче,
Җылытырмын,
Таңнар атар, иркҽм, сызылып.
Хислҽремдҽ йҿз син аккош кебек,

Серлҽреңне шунда ачарсың,
Хыялларны ике канат итеп,
Бҽхет киңлегендҽ очарсың.
Йҿрҽгемне ачам.
Тиз кер, тиз кер инде —
Ҥз ҿеңҽ кергҽн шикелле...
...Тулган иреннҽрең тараттылар
Кҥңелемдҽ туган шигемне.

АЛСУЛЫК
Алсу тынлык кунган офыкларга,
Алсу моңга чумган эңгерлҽр.
Йҿрҽклҽрне җилкендереп ала
Алсу кичтҽ алсу мизгеллҽр.
Болыннарда алсу ромашкалар
Нидер сҿйли талгын җиллҽргҽ.
Алсу чыклар тамып-тамып тҿшҽ
Алсу томан кунган җирлҽргҽ.
Алсу уйлар, алсу хыял ага
Салмак кына алсу елгада.
Алсу кичлҽр, алсу таңнар белҽн
Без яшибез ҽле дҿньяда...
Шул алсулык безнең тҿнебезне,
Кҿнебезне бергҽ бҽйлҽсен.
Алсу иннек сҿрткҽн офыкларда
Дҿрлҽмҽсен афҽт шҽҥлҽсе.

ҖЫР ЯЗДЫМ

Сиңа дип чҽчҽклҽр ҥстердем,
Зҽңгҽрлҽр — гел синең кҥзлҽрен.
Гҿллҽрем шау чҽчҽк аталар
Язларын, җҽйлҽрен, кҿзлҽрен...
Сиңа дип шигырьлҽр атадым,
Иң назлы, иң татлы язларым...
Гел сина охшатып каршылыйм,
Озатам сиңа кыр казларын...
Мин сине йҿрҽктҽ саклыймын,
Ҽйтмичҽ сиңа мин, гҥзҽлем.
Мин сиңа җыр яздым,
Җыр яздым,
Җыр яздым сиңа мин, тҥзмҽдем...

ЗҼҢГҼРЛЕГЕ СИНДҼ
Киеп узсаң зҽңгҽр кҥлмҽгеңне,
Кҥлдҽй, кҥктҽй булып китҽсең.
Нигҽ инде шулай, ҥзҽгемне ҿзеп,
Турыбыздан кҿн дҽ ҥтҽсен?
Зҽңгҽрлеге синдҽ кҥгебезнең,
Зҽңгҽрлеге талгын суларның.
Гомер буе эчҽр, сулар идем
Барлык зҽңгҽрлеген шуларның.

ҼНИСҼ*
Зҽңгҽр кҥктҽ ярсып тургай җырлый,
Талгын гына язгы җил исҽ.
Язлар кебек матур, гҥзҽл дҽ син,

Сҿенечем минем, Ҽнисҽ.
Сары шҽлен ябына ак каеннар,
Гҿллҽр шиңҽ, алтын кҿз җитсҽ.
Йҿрҽгемдҽ дҿрлҽп мҽхҽббҽтем яна,
Сизҽсеңме шуны, Ҽнисҽ.
Очып кайтыр идем, язмыш миңа
Яшьлегенҽ кире кайт, дисҽ.
Тормыш юлын бергҽ узарга гомергҽ
Сайлар идем сине, Ҽнисҽ.

ҼЙТМҼ, БЕЛҼМ
Керфеклҽрең кояш нурларыдай,
Кҥзкҽйлҽрең зҽңгҽр кҥллҽрдҽй.
Карашларың тамчы гҿллҽредҽй,
Иреннҽрең тулган чиядҽй.
Кайдан алдың шундый гҥзҽллекне,
Юк бит синдҽй сылу дҿньяда?!
...Ҽйтмҽ,
Белҽм.
Аның барысын да
Бҥлҽк итте сиңа Җир-ана.
Бел кадерен җирнең...
Һҽм ҥзеңнең!..

СОҢЛАГАН ЯЗЛАРДАЙ
(Җыр)

Соңлаган язлардай килдең дҽ,
Йҿрҽкне хислҽргҽ чорнадың.
Унҗиде яшемҽ кайттым мин,
Эзлҽре калса да чорларның.
Соңлаган язлардай килдең дҽ,
Иркҽлҽп, моңнарда назладың.
Тургайлы таңнары кайткандай,
Бергҽлҽп уздырган язларның.
Соңлаган язлардай килдең дҽ,
Канатлар ҥстердең, мҽхҽббҽт.
Ҥзгҽрттең язмышны, ҥзгҽрттең,
Мең рҽхмҽт, мҽхҽббҽт, мең рҽхмҽт!

***
Бҽхетлемен дип син бер дҽ һаваланма —
Бҽхет белҽн хҽсрҽт һҽрчак йҿри бергҽ.
Бҽхетсезмен дип син бер дҽ хафаланма —
Ҿйрҽтҽ ул бҽхетнең кадерен белергҽ.

***
Исҽн генҽ кайтып җиттегезме,
Сагынып кҿткҽн киек казларым?..
Алтың кҿздҽ кызыл туйлар булды
Бик кҥплҽре китте кызларның.
Сезнең кебек китҽ тора кызлар
Кҿз җиткҽндҽ,
Кышлар килгҽндҽ.

Тик кайтмыйлар алар,
Казлар кебек,
Кышлар ҥтеп, язга кергҽндҽ.
Онтылмый шул!
Тора кҥз алдында
Чиккҽн яулыклары җилфердҽп:
Кыр казлары очып кайтамени
Туган тҿбҽклҽргҽ яз эзлҽп!..

***
Табып булмый кибетендҽ, базарында,
Тигҽнме ҽллҽ шул ҽйбергҽ берҽр ҥлҽт.
Чык базарга, астан гына сатып ята,
Кирҽгеңне биш бҽягҽ спекулянт.

ТИК КҾТҼБЕЗ КҾЗ АЕН
Таң йолдызым, дисҽм дҽ мин
Зҽңгҽр кҥктҽн ҥзгҽ мин.
Җирдҽ ҥскҽн роза гҿлем,
Сине җирдҽн эзлҽдем,.
Кашың карлыгач канаты,
Кҥзлҽрең шомырт кара.
Кҿн дҽ очрашасы килҽ
Ерак булса да ара.
Билкҽйлҽрең зифа талдай,
Сҥзлҽрең юкҽ балдай.
Бҿтен тынычлыгым алып

Ник ерак киттең алай?
Якынайтып араларны,
Кҥрешҽбез ай саен.
Кавышырга вҽгъдҽлҽр бар,
Тик кҿтҽбез кҿз аен.
Туйга чакырам, дусларым,
Парлап туйга килегез.
Безнең адрес ҥзгҽрмҽде —
Элеккечҽ, белегез.

ҖЫРЛА, ДИСЕҢ
Җырла, дисең,
Җырлыйм.
Минем кҥңел
Җырны сҿя, моңны ярата.
Борчуларны җырлар тарата да,
Шатлыкларны җырлар яңарта...
Сыздыр дйсен, тальяныңны,
Сызам,
Кҥңеллҽрдҽн моңнар тҥгелсен.
Кушыл син дҽ, дустым,
Безнең җырлар
Зҽңгҽр кҥккҽ таба ҥрелсен...
Басу-кырны урап кайтыйк ҽле,
Басулар да җырны тыңласын.
Безнең кырлар — безнең гомеребез,
Аларны да моңнар чорнасын...
Җырлыйк ҽле, дустым, җырлыйк ҽле,
Бҿтен дҿнья моңга кҥмелсен,

Йҿрҽгеңдҽ ята синең моңнар,
Син бит, дустым, моңсыз тҥгелсең...
Игенчедҽн шҽп җырчы юк җирдҽ,
Һҽм шагыйрь юк аны уздырган.
Синең җырың— монге бетмҽс җыр ул,
Буразналар булып офыкларга,
Килҽчҽккҽ таба сузылган...
Җырла, дисең,
Җырлыйк ҽйдҽ бергҽ!..

