
I БҮЛЕК

ШИГЫРЬЛӘР

Күңелем ачамын
Дусларга, якынга,
Тик алар өчен ул
Ак кына, пакь кенә.
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МИН

Зурламагыз – 
Мин батыр түгел, 
Хурламагыз –
Мин бахыр түгел.

Көнләшмәгез – 
Мин бөркет түгел,
Өркетмәгез – 
Мин көртлек түгел.

Юатмагыз – 
Мин юаш түгел, 
Елатмагыз – 
Күңел таш түгел.

Сөйләнмәгез:
«Ул кеше түгел!»
Үз итсәгез,
Мин – кече күңел.
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АҢЫМ БЕЛӘН ҖАНЫМ

Мине җитәкләгән
Җаным белән Аңым,
Әйтерсең лә алар –
Кичем белән таңым.

Әйдәп бара көчле,
Ихтыярлы Аңым. 
Иярәмен аңа –
Зур-зур минем адым.

Аңа кирәк зур эш, 
Аңа кирәк уңыш.
Мин бәхетле hәм шат,
Иркен минем сулыш.

Ә нигә соң бик еш
Җаным бәргәләнә?!
Исе китми аның
Данга, мәртәбәгә.

Сулкылдый ул, елый,
Өзгеләнә кайчак,
Табалмый тынычлык,
Дөньяларны айкап.

Ишетә ул hәрчак
Халыкның моң-зарын,
Күрә ул үксезләр,
Ятимнәр дә барын.

Бер миндә, бер тәндә
Сыешалар алар, 
Аңым тоймаганны,
Бәлки, Җаным аңлар?!

Аңым белән Җаным
Алга алып бара.
Гөлләр белән көлләр 
Артта калып бара...
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* * *
Тирә-якта бар да зарланыша,
Бар да сүгә кемне булса да.
Ә мин дәшмим, ә мин елмаямын,
Күңелләрем бик нык тулса да.
Кемдер гаеп эзли күршесеннән,
Кем – хатыннан, ата-анадан.
Картлар йорты. Кемдер тәрәзәдә
Хәбәр көтә газиз баладан.
Уйлап кара: кемдә икән гаеп –
Атадамы, әллә балада?!
Гаеп эзләп гомер уздырмыйкчы –
Кылган куган кебек далада.
Булмыйк әле әнә берәү кебек:
Әй, үпкәләп ташка юлдагы,
Тибә ярсып, аннан гаеп табып...
Янә үрсәләнә ул тагы.
Бу тормышның төрле чагы була:
Эссе була кайчак, суык та.
Өскә ишеләдер кайгы-сагыш –
Җибәреп шул булмый куып та!
Кем гаепле?! Кемгә үпкәләргә –
Тарихкамы, илгә, халыкка...
Эзләп кара! Бәлки, табалырсың...
Бик күп кырлы була хаклык та.
Минем уңышсызлык – минем гаеп,
Минекедер минем ялгыш та...
Шушы җирдә тормыш биргән өчен
Туфрагыма рәхмәт, язмышка!
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* * *
Күңелем йомшакка 
Мин аны яшердем,
Уйладым, саклармын,
Күрәсең – яшь идем.

Күңелем яшердем
Усаллык артына,
Хисләрем күрсәтмим,
Һаман да тартынам.

Күңелем яшердем – 
Усал сүз җитмәсен, 
Күңеле керлеләр
Ат итеп җикмәсен.

Күңелем яшердем
Чыраем артына.
Чыраем түзә лә, 
Тик күңел ярсына.

Күңелем яшердем – 
Кыраулар алмасын,
Тик дуслар өзсеннәр
Күңелем алмасын!

Күңелем ачамын
Дусларга, якынга,
Тик алар өчен ул
Ак кына, пакь кенә.


