
     Абыем ялга кайткан

Медале – «Батырлык өчен», 
Сержант погоны таккан – 
Ил чигендә хезмәт иткән 
Абыем ялга кайткан!

«Азга гына кайттым, – ди ул, – 
Идәннәрне буярбыз.
Кышкылыкка утын кисеп, 
Утын ярып куярбыз...»

Идән буядык,
                 утын да
Кышка җитәрлек булды:
Әтиемнең, әниемнең
Исе китәрлек булды.

Көтү көттек,
               печән чаптык,
Күлдә каптырдык балык.
«Вәт егетләр ичмасам!» – дип
Таң калып тора халык.

Күрше әби коймасын да 
Утырттык – авып яткан... 
Ил чигендә хезмәт иткән 
Абыем ялга кайткан!..
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               Телевизор

Әти, әни көн дә иртән 
Әйтә бер үк сүзләрен: 
«Көн буе 
           телик карама,
Бозылмасын күзләрең!..»

Көндез күзләр бозыладыр,
Хактыр алар сүзләре – 
Мин йоклап киткәч, 
                        төн буе 
Телик карый үзләре...

          Тел ачкычлары

...Әнием теләкләр тели:
«Тел ачкычлары бирсен! 
Бүген мәктәпкә барасың,
Зур инде, улым, зур син!..»

...Әти, Коръән алып,
                         тәүләп
Мәчеткә бара, күр син!  
Теләк теләп калдым аңа: 
«Тел ачкычлары бирсен!..»



             Энем

Энем бик бәләкәй әле,
Әйталмый әйтер сүзен,
Сусагандыр –
                чәй эчерәм, 
Итәккә алып үзен.

Чәй кайнар – өреп суытам,
Аңа җылы да ярый. 
«Кайнар түгелме?..» –
                    Чәйгә ул 
Бармагын тыгып карый...

                               Көтү кайта 

Маллар таудан төште:
                            алар 
Урамга сыймый хәтта. 
Бәләкәй капканы ачам –
Сарыклар алдан кайта.

Зурысын да ачып куям, 
«Ачма!» – дип беркем тыймый –
Сыерга... 
          зур капка кирәк, 
Бәләкәенә сыймый!..
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     Дәү әнием сыйлый!

...Дәү әни аш белән сыйлый:
«Ачыккансың ич, – ди ул. –
Икмәкләп аша,
                 тагын да
Салам бер чүмеч», – ди ул...

«Нәрсә ул – чүмеч?» – 
                      дип сорыйм.
«Сөйләшми ашыйк! – диде. –
Кулыңда – кашыкмы?
                          Чүмеч...
Чүмеч – зур кашык!» – диде...

           Балык тотканда

Күлдә балык каптырабыз,
Күрәм:
       абыем Кыям
Вакларын кире җибәрә...
Мин вакларын да җыям.

– Вакларын җибәр, – 
                    ди абый,
Аптырап миңа карый...
– Алары – аквариумга, 
Анда вагы да ярый!..



  Күлмәгемә төймә тактым!

Күлмәктән төймә 
Өзелеп төшкән – 
Көттем әнинең 
Кайтуын эштән.

– Әни, так, – дидем, –
Күлмәккә төймә. 
– Сал күлмәгеңне,
Ал, – диде, энә. –

Менә сиңа җеп, 
Нык булсын төймәң,
Ләкин сак кылан 
Энә-җеп белән!

Күзләдем энә –
Кыен эш түгел.
Төймә тагуы –
Уен эш түгел...
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