
Офыклар да безнең
чиксез иде...
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кеШе булып кара

Йөзләр-меңнәр арасында
Ялкын булып була,
Учакларда янар-янмас
Утын булып була.

Сүз дәшәргә куркып яткан
Тоткын булып була,
Ярларына сыймый аккан
Ташкын булып була.

Минутлардан мәңгелеккә
Бары вакыт ага.
Йөзләр-меңнәр арасында
Кеше булып кара!
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* * *
Тын hавада торналарның җебе
Җылы якка табан юл сала.
Кушылгандай алар сагышына,
Сары яфрак җилдә чайкала.

Ах, торналар! 
Әле кичә генә
Язлар белән җырлап кайттыгыз.
Туган якның күген мең әйләнеп,
Кайттык диеп, канат кактыгыз.

Үтте дәме инде җылы җәйләр,
Якынлашамы соң ак кышлар?
Әллә шуңа канатларда сагыш,
Әллә шуңа моңлы тавышлар?

Нәрсә булды? 
Кышлар килә, диеп,
Сары яфрак хәбәр бирдеме?
Әллә инде ачы көзге җилләр
Канатларга салкын өрдеме?

Сез китәсе яклар яшелдер ул,
Анда юктыр кышларның кары.
Онытмагыз, без көтәрбез сезне,
Онытмагыз монда без барын!
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* * *
Әй балачак! 
Зәңгәр хыялларың
Күңелләрдә әле дә яналар,
Иң беренче шатлыкларың синең
Хәтер сандыгында калганнар.

Истә һаман:
Тәрәз төпләренә
Дүртәүләшеп менеп кунганбыз,
Серле бүләк кайтуларын көтеп
Арыгачтын, күзне уганбыз.

Без көткәнбез,
Күз дә колак булып,
Ачылганын биек капканың,
Кош баласы кебек тезелешеп,
Кибетләрдән әнкәй кайтканын.

Ә ул кайткач, 
Тәм-том бәйрәмендә
Йөзгән кебек итеп тойганбыз,
Әллә нинди якты була иде
Яшәп яткан җылы оябыз.

Бер күрәсе иде шул елларны,
Ачылганын биек капканың,
Бер көтәсе иде, тезелешеп,
Кибетләрдән әнкәй кайтканын...
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ЮмагОл чиШмәсе

Гафу ит син, чишмә,
Ничә еллар
Килмәгәнгә синең яныңа.
Арыганда суың, синең җырың
Сихәт булыр иде җаныма.

Йөз ел элек синдә ата-бабам
Таң алдыннан атын эчергән,
Сабан тургаеның җырын тыңлап,
Өметле, саф хисләр кичергән.

Буразналар ярган язлар саен,
Печән кибәннәрен ул койган,
Арыганда тирле битен юган,
Ярларыңа ятып хәл җыйган...

Дугаларын күмгән җиккән атның
Җәйрәп яткан ашлык басуы.
Җырларына кушып көйләгәндер
Яшьлек дәртен, йөрәк ярсуын...

Тургай җырын гына түгел, монда
Сугыш чакыруын ишеткән,
Кайтмаганнар, югалганнар аның
Җаннарын да, беләм, өшеткән...

Шул чакыру аны туган җирдән
Алып киткән Алман иленә,
Югалтулар барын, җиңү тәмен
Ил сагында булган ир белә.


