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Гөлестан
(Өзекләр)

*   *   *
Сөйли алган чагыңда син әле, 
Әңгәмәдә, туган, үтсен көнең. 
Бер көн килеп, соң сәгатең суккач, 
Мәңге тынып калачак бит телең.

*   *   *
– Нәрсә соң ул тел, әйтсәнә, хәким?
– Хәзинә яткан келәт ачкычы.
– Ничек соң белик, ишеге бикле, 
Алмазмы анда, әллә ташмы соң?..

*   *   *
Хәким булса да яныңда, 
Сөйлә кирәк чагында. 
Илтифатлы бул тик, сөйлә 
Сүзеңне үлчәп кенә.

Мәгънәсезгә буш сүз сөйләп 
Торган ике бушбугаз. 
Алар да калачак туктап 
Сөйләүдән, кирәк булгач.
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*   *   *
Тәкәллефле зирәк аксакал да 
Сөйләр һәрчак сүзен төптән уйлап. 
Акрын булса булсын, тик сөйләшмә 
Мәгънәсез һәм буш сүз белән уйнап.

Интектермә әңгәмәдәшеңне,
Туктый да бел сүздән вакытында. 
Син бит, туган, телсез хайван түгел, 
Күп сөйләшсәң ләкин, өстен ул да!

*   *   *
Муенын өскә сузган тәкәббер,
Һичшиксез, аны яуда өздерер.

*   *   *
Сөйләр булсаң, төптән уйлап әйт сүзең, 
Дивар корсаң, сал син башта нигезен.

*   *   *
Кыю күренсә дә әтәч сугышта, 
Ул тиң түгел ләкин лачын-кошка. 
Тычкан өчен – мәче дә арыслан, 
Ә арыслан өчен – бары тычкан.

*   *   *
Ярканатның меңен сукырайтсын,
Ләкин кояш мәңге балкып янсын.
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*   *   *
Тартып алмак була бәхетсезләр 
Бәхетленең шатлык-сөенечен. 
Берни күрми көндез ярканат, тик 
Гаеплеме кояш шуның өчен?

*   *   *
Уртак фигыль Адәм улларында, 
Чөнки алар бер тамырдан бар да.

Берәвенең эше китсә кулдан, 
Калганнарның рухы сына шуннан.

Белми икән шәфкатьлелек хисен, 
Хәрәм аңа кеше дигән исем.

*   *   *
Чын дус – сиңа бәхет елмайганда, 
Бергә күңел ачкан түгел әле. 
Башкаеңа бәла килгән чакта, 
Ярдәм кулын сузу – дуслык мәле.

*   *   *
Ялтырамый ишәк артык акыл белән. 
Тик ишәккә хөрмәт – авыр эшкә күндәм. 
Йөк күтәргән түзем ишәк хөрмәтлерәк 
Гел сукранып, мыгырданып йөргән ирдән.
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*   *   *
Ярлы халык хакын хаклый хаким, 
Булса да хан атын йөртүче. 
Юк, сарыклар көтүче дип түгел, 
Сарыклар дип яши көтүче.

*   *   *
Беләсеңме, нәрсә диде иртән миңа

сандугач? 
«Нинди кеше инде син, дәртсез,

дәрмансыз булгач?»

Исе китеп торды тыңлап
бу шигырьне дөя дә. 

Ә бит аннан да аңгыра хайван
юктыр дөньяда!

*   *   *
Киеп алгач беркөн хакимлек таҗын, 
Күрми башлый алар хәтта дусларын, 
Тик хакимлектән сөрелгәч берзаман, 
Шул дусларга килеп түгә моң-зарын.

*   *   *
Начар түгел кешеләрнең хәлен белү, 
Тик еш йөрсәң, ишетерсең шелтә син. 
Үз-үзеңне яшә ешрак син әрләп, – 
Авыр булмас ишетү читләр шелтәсен.


