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* * *
Атларга йөгән кидермим,
Йөгәнсез атлар оча,
Бир ирек! Атың-канатың 
Күкләр гизеп кайтачак.

Атлар кайта су буйлатып,
Җил җилешә көнләшеп,
Атлар йөри гасырларда,
Ак бәхетләр өләшеп.

Атларның тып-тып басуы
Тимер дагадан микән?
Тып-тып итеп саный-саный, 
Гомерләр ага микән?

Ыргыла атлар җиңүгә,
Ярсулары маңгайда,
Мин дә бит күптән бәйгедә, 
Үзем – ат, үзем – җайдак.

Атлар уйный болыннарда
Гомердән гомерләргә,
Чирәмгә түгел, эзләре
Уела бәгырьләргә.
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Тулпар атның канатлары
Әйтерсең көмеш кочак. 
Атлар белән безнең җаннар 
Тоташкан борынгыча.

Таң алдыннан тояк эзе
Чылана көмеш чыкка,
Тояк тавышы күңелне
Кайтара балачакка.

Атларга карап кычкырам:
Атларым, әй-һәй-һәй-һәй!
Тояктан чыккан аваз да
Күңелгә яткан сүздәй.

                                                    2003
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* * *
Яхшыдан баш тартмыйлар.
Татар радиосы. Реклама бүлеге

Эткә – хуш исле печән, 
ә кәҗәгә – итле-майлы сөяк...
...Яхшыдан баш тартмыйлар.

                                                            2003
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* * *
Яшел үзән күренмәсме диеп,
Менгән саен мендем югары,
Ак болытлар юлны каплаганда,
Ак хыяллар булды юлларым.

К у ш ы м т а:
Яшел үзән чәчкә тулы дөнья,
Яшел үзән – синең күңелең,
Яшел үзән – минем эзләгәнем,
Күзләгәнем минем өзелеп.

Яшел үзән күренмәсме диеп,
Таудан тауга күчеп эзләдем.
Тау очлары күккә өндәделәр,
Яшел үзән көтте күзләрем.

К у ш ы м т а.

Яшел үзән, син ачылдың кинәт,
Инде сине күрмәм дигәндә...
...Тау елгасы алып китте түбән,
Гомер буе көткән үзәнгә.

К у ш ы м т а.

                                                             2003
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Биләр – Болгар таҗы *

Шәһре Биләр – Болгар таҗы,
Көмеш билбау – Чирмешәне,
Күңелләрдә яши нурың,
Ай-кояштай Шәрык шәме.

К у ш ы м т а:
Мин сиңа гашыйк, Биләр,
Син миңа тансык, Биләр,
Ап-ак чәчкәләр хушына
Кушыла синең көйләр.

Ай кызыга кызларына,
Кызыл чия иреннәре,
Алтын чәчле, зәңгәр күзле
Безнең Биләр киленнәре.

К у ш ы м т а.

Кылыч тисә кылычына,
Яшен уты – егетләре,
Әмма уен-көлке дисәң,
Булмас алар кебекләре.

* Роза Мөхетдинова көе.


