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Без эзләгән бәхет кайда икән,
Күк йөзендә микән, җирдәме?
Без эзләгән бәхет шушы мәллә –
Иреннәрдә сусыл... җыр тәме...
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Күңелемә Кояш элдем

Күңелемә Кояш элдем әле!..
Яктыртсын ла җанны, дидем әле;
Башкалар да аны күрсен әле,
Елмаеп ла көлеп йөрсен әле!

Күңлемдәге якты, нурлы Кояш
Иманлыга булыр әле юлдаш;
Саф, пакь җаннар аны итәр юлдаш, 
Шулай таралыр ул, серле Кояш...

Күңелемә Кояш элдем әле,
Менә нинди хәлләр күрдем әле:
Карашлардан нурлар сибелгәнен, 
Hаннар яктылыкка төренгәнен,
Күңелдәге нәни кояшлардан 
Бар дөньяның нурга күмелгәнен...
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Имин булсын!

Күңелемә бик тә якын
Ак кышларның
                    ап-ак бураннары...
Карларның да ябалактай төшеп,
Акрын гына җиргә кунганнары...

Хисләремә нурдай тама
Алтын көзнең 
                яфрак бураннары...
Яңгыр явып үткәч, яфрак исе
Көз моңыдай җанга уралганы...

Хис дөньямны назга төрә
Яшел язның иртә уянганы;
Керфекләрен ачып, 
                         бу дөньяга
Ашкынулы хисләр ураганы...

Ямьле җәйләр бигрәк матур –
Сафлык, нурлар бөрки тирә-юньнән...
Һәрбер кеше аны көтә сыман,
Hәйләр безгә шатлык алып килгән...

...Бу тормышның һәр мизгеле
Сокландыра безне, куандыра.
Һәр яңа көн кеше күңеленә
Хатирәләр сала, эз калдыра...
Имин булсын туар таңнар гына...
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Шигырь язмыйча булмый!.. 
(шаяру)

Бирегезче ак кәгазь,
Күңелдән шигырь тама...

З.

Кояш елмаеп көлә,
Күңелгә хисләр килә.
Илһам сәгате суга:
Буран уйный күңелдә –
Шигырь язасы килә...

Ризык әзерлим иркәмә –
Күңелдә шигырь дулый!
Ашым кайнаса кайный,
Сөтем ташыса ташый, –
Шигырь язмыйча булмый!..

Менә хәзер рульдә барам –
Күңелдә шигырь кайный!
Рулемне читкә борам,
Машинамда җырлый-җырлый
Шигырь язып утырам!..

Кулда сабын, мунчала –
Ә күңелдән җыр тама,
Язмыйча булмый чара!
Бөтен дөньямны онытып,
Шигырь язам мунчада!..

Шигырь туа – илһам килә,
Уй-хисләрем дөньясын
Кызык хәлгә китерә.
Минем шулай һәр көнемне
Маҗаралы иттерә!..



9 

Без – төрки халыклар 

Борынгы бабаларыбыз
Батыр булган, нык булган.
Алар данын мирас итеп,
Атлыйбыз туры юлдан.

Телебез төрле булса да,
Hаныбыз белән бердәм.
Бер-беребезне таныйбыз
Бер караштан, бер йөздән.

Буын чылбырын өзмичә,
Hан-рух ныклыгын саклап,
Яшибез һәрбер көнебез
Изге эш белән аклап.

Һәр милләткә хөрмәтле без,
Без бит төрки халыклар!
Үз рухыбыз, үз дөньябыз,
Сүзебездә хаклык бар!


