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ТАБЫЛДЫКЛАР ӨСТƏЛЕ

МИН – табылдыклар өстəле. 
Моңын югалтучылар, 
Телен югалтучылар, 
Илен югалтучылар, –
Килмəгез дə! 
Табалмассыз сез аларны 
Минем табылдыклар өстəлендə. 
Чөнки аларның сездə, 
Сезнең рухыгызда, күңлегездə 
Булганы юк!
Андый изге əйберлəре булса, 
Кеше аны саклый белə –
Килмəгез дə!

МИН – табылдыклар өстəле. 
Өстəлемдə – 
Төргəк-төргəк сагыш, 
Бəйлəм-бəйлəм борчылулар, 
Уйлар...
Кемнəр сагышка аптырый? 
Кемнəргə борчылу кирəк? 
Кемнең бер башына уй юк? – 
Рəхим итегез!

*

Сугыш елларында, 
Сугыш юлларында 
Югалткан назыңны 
Килеп ал, карт солдат, –
Ул – миндə!
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Имтиханда югалткан хəтереңне 
Килеп ал, елак кыз –
Ул – миндə!

Иң кирəкле мəлдə 
Югалткан пуляңны 
Маңгаеңа ал, дезертир, –
Ул – миндə!

Тагын кемнəр нəрсə югалттылар? 
Хиросима, син күпме югалттың? 
Моабит, син күпме югалттың? 
Ватаным, син күпме югалттың? 
Əнием, син күпме югалттың?
Йөрəгем, син күпме югалттың?

*

МИН – табылдыклар өстəле.
Өстəлемдə –
Кемнəрдер югалткан акча янчыклары.
Күзлеклəр,
Перчаткалар,
Төрле фасондагы таяклар...

Шунда ук
Фашист чыгарган күзлəр,
Крематорийда янмый калган сөяклəр,
Ядрə өзгəн аяклар...

Зоопарктан качкан филлəр дə бар монда,
Питоннар, маймыллар,
Югалган этлəр, ташбакалар
Һəм башкалар, һəм башкалар...
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Əй сез, кəнəфиен югалткан түрəлəр,
Кабинетсыз президентлар,
Тəхетсез шаһлар,
Портфельсез министрлар,
Башсыз философлар,
Хөкүмəтсез иллəр, –
Актарыгыз, килеп, миндəге чүп-чарны,
Бəлки, югалтканыгыз шундадыр.

Боларына без күнеккəн инде.
Əле менə кичə генə
Югалган атом бомбасы,
Урланган атом көймəсе
Китерделəр өстəлемə...

*

МИН – табылдыклар өстəле.
Иманын югалтучылар,
Намусын югалтучылар
Килмəсен дə.
Алар берни табалмаслар
Минем өстəлемдə.

Лəкин минем
Парларын югалтканнарга парларым бар,
Ярларын югалтканнарга ярларым бар.
Мин киң күңелле –
Даннарын югалтканнарга даннарын бирəм, 
Шаннарын югалтканнарга шаннарын бирəм.
Көзлəрен югалтканнарга сары көзем бар, 
Сүзлəрен югалтканнарга җылы сүзем бар.
Киштəлəрем сыгылып тора җылы сүздəн, 
Килегез, кешелəр, алыгыз. 
Мин җыйдым ич аларны сездəн.



Кешелəр килəлəр,
Югалтканнарының барын да алып китəлəр.
Рəхмəт əйтəлəр,
Шатланалар, көлəлəр,
Шул мəлдə ник берсе:
«Иптəш, үзең ни югалттың?» – дисенче!

*
МИН – табылдыклар өстəле.
Ə шулай да
Җирдə югалганның барын да
Китермилəр миңа.
Җирдə бар туганнар каберлеклəре –
Шунда илтəлəр югалган чын ирлəрне.
Аннан соң базарлар бар əле –
Берəү анда яшерен генə намус сата,
Берəү сата изге һөнəрен.
Сатучы бар хəтта үз тəнен.
Əнə берəү рифма сата
Һəм югалта
Изге шигырь тəмен, сүз тəмен.
Тик барыбер
Миңа килегез, кешелəр.
Əгəр өстəлемдə
Ни дə булса табалмасагыз –
Сез алырсыз минем еллар буе
Җыйган шəхси бүлəклəремне –
Югалтудан сүнгəн күңлегезгə
Өмет чаткылары өсти торган
Иң-иң изге телəклəремне.

Килегез, 
Рəхим итегез!
                      1980



ВАТАНЫМ...
    ТУГАН ИЛЕМ...
         ТУГАН ТИЯГЕМ...


