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Әни әйтә: «Яңгыр ява,
Син еласаң».
Әни әйтә: «Кояш чыга,
Син елмайсаң».
Шуңа күрә гел елмаям,
Мин еламыйм.
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Безнең өйдә бәби бар
Бәләкәч кайтты өйгә,
Энекәш кайтты өйгә.
Гел елмаеп торсын дип,
Май каптырдык бәбигә.
Тәмле телле булсын дип,
Бал каптырдык бәбигә.

Сандугачка тиң күреп,
Оя элдек бәбигә.
Оясы аның бишек —
Нәзек талдан үрелгән.
Җил дә тимәсен өчен,
Чыбылдыгы эленгән.
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Кергән-чыккан күрмәсен,
Бәбигә күз тимәсен —
Сөртеп куйдык маңгаена
Әниемнең сөрмәсен.
Берәр кеше беләме,
Инде хәзер нишләсен?

Май каптырды әнием —
Елый да елый бәби.
Бал каптырды әбием —
«Абый» дип әйтми бәби.
«Тирбәт син аны, — диләр, —
Йоклат син аны», — диләр.
Ярый әле күрше керде,
Бәби ашы күтәреп.

«И балам минем, — диде, —
И елак икән, — диде. —
Бәби мунчасы ягыгыз,
Елаудан туктар», — диде.

Мунча кергәч, энекәш
Уянмыйча бик озак
Йоклады да йоклады.
Болай да түгел кызык.
Уянсын иде, дим мин,
Уйнасын иде, дим мин.

Уянды ул, уянды —
Уянуга елады.
Алганны да белмәде, 
Куйганны да белмәде.
Ярый әби бар безнең —
Юк аның белмәгәне.
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«Исем сорап елавы,
Исеме юк баланың.
Үзем пешерәм коймак,
Чакырыгыз мулланы.
Матур исем табыгыз —
Менә сезгә табышмак».

Табышмакка без әзер,
Табабыз аны хәзер!
Әти компьютер карый,
Әни китап актара... —
Энекәшкә исемне
Мин тиеш бит куярга!

Менә дигән исемне 
Беркем тапмас һичкайчан.
Абыем минем Ихсан,
Минем исемем Илһам,
Энекәшнең исеме 
Булырга тиеш Ислам!

Шуннан соң ни дисеңме?
Өч мәртәбә кабатлап
Әйтте мулла исемне
Бәбинең колагына.
Исем кушу тәртибен
Белә шул мулла гына.

Инде хәзер Исламның
Үсәсе генә калды.
Йоклый-йоклый үсәләр дип,
Аны бишеккә салдык. 
Энем анда нишләгәндер,
Ә мин йокыга талдым.
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Бәби коендырабыз

Безнең бәби су ярата,
Коендырабыз көн дә.
Үрдәк кебек «йөзә» бәби,
Күлдә түгел, ләгәндә.

Әллә нинди сүзләр таба
Безнең әби бәбигә:
«Суы сарыксын,
Үзе калыксын...» —
Әнә шулай такмаклый,
Аннан төрә сөлгегә.

Тел бистәсе безнең бәби,
Үз телендә тәтелди:
«Дәдел-дәдел-дәдел, — ди, —
Тәти булдым хәзел», — ди.


