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Төрле шигырьләр мәҗмугасы 

Шигырьләр мәҗмугасы, ягъни төрле вакытларда төрле турыда язылган шигерьләремне 

тупладым. 1974 ел, октябрь-ноябрь. 

 

Үткән эшләрдән хисап 

Карап торсаң бу җиһанга 

Исең китәр бу хәлләргә 

Хода үзе сабырлыклар 

Бирсен иде әҗәлләргә 

Гомер шулай агым су тик 

Сиздермичә уза икән 

Ахыр гомер адәмнәрнең 

Бар әгъзасы түзә икән 

Бу дөньянең фанилеге 

Бар эшләрне боза икән 

Буыннар да бара-бара 

Мае бетеп кыза икән 

Шуның өчен аяк-куллар 

Барлык әгъза сызлый икән 

Ләкин адәмнең гомере 

Җиңел генә үзми икән 

Гомер эчендә уздырган 

Эшләреңнән хисап булса, 

Бу эшләрне хисапчылар 

Дәфтәрләргә язып торса 

Күрер идең барлык гомер 

Ниләр эшләп кыйналганын 

Бөек таулар булыр иде 

Әгәр күрсәң җыйналганын 

Агырлыклар җиңел килер 

Бар да узган башларыңнан 

әгәр хисап була калса 

Бар ашаган эшләреңнән 
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Ничә мең кило икмәкләр 

Ничә тонна май, итләр 

Эчкән суның сулышларның 

Конечно табылмас чикләре 

Ярар иде шуның берлән 

Тәмам булса бөтен эшләр 

Яхшы балаларың калса 

Эрәмгә узмаган көчләр 

Сәгать-минутлары җиткән 

Әҗәл килеп сине тота 

Ләкин ахыры аянычлы 

Шул ук җирең сине йота 

Менә шунда күзең күрер 

Ниләр узган башларыңнан 

Хисап булыр шушы көндә 

Бар эшеңнән ташларыңнан (?) 

Бу көннәрдә ирек булмас 

Ялган сүзләр сөйләү өчен 

Һичкем синең янга килмәс 

Коткарырга ярдәм өчен 

Бар эшләрең тугры булса 

Хисап эшләр җиңел булыр 

Шул вакытта хозурыңда 

Җәннәт нигъмәтләре тулыр 

Әгәр дөньяда вакытта 

Яман эшләр кылган булсаң 

Бу көннәрә рисва булып 

Җәннәм алында торсаң 

Ни үкенеч, ни нидәмәт 

Кая барыр урын булмас 

Фәрештәләр газап итәр 

Һич аямас күзен йомгас. 
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Декабрь 1971 

 

 

Себердән килгән кодама язган шигырьләр 

Җырак җирдән Себер даласыннан 

Килеп калган кода-кодагый 

Сезнең өчен изге дога кылып 

Шигырь язмый күңелем чыдамый 

Сез бит безнең өчен бик хөрмәтле 

Иң кадерле булган туганнар 

Безнең кардәшлеккә сәбәп булды 

Сезнең берлән безнең өйләннәр 

Кардәше күреп берне алып талап 

Сез килүегез җырак Себердән 

Сезнең берлән бергә булган минутлар без 

Һич вакытта китмәс күңелдән 

Безнең шулай якын кардәш булу 

Булсын инде гомер буена 

Бу эшләрне Хода тәкъдир иткән 

Булмаса да безнең күңелдә 

Озын гомер бирсен Хода барчабызга 

Бәхет-тәуфыйк бирсен яшьләргә 

Аллаһ насыйп итсен һәр вакытта шулай  

Изге дога кылып яшәргә 

19 Июль 1972 

 

 

Сибай җизниләрдән посылка алгач 

Посылканы алгач искә төште 

Башкорт тирмәләре, йортлары 

Узган гомерләрне искә төшерергә 

Бик шәп булды башкорт кортлары 

Һаман уза гомер туктамастан 

Үтеп тора җәй, язлары 
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Барып килү насыйп булмаса да, 

Насыйп булды Сибай казлары. 

Эш бит түгел казда һәм кортларда, 

Барлык эшләр искә алуда. 

Нинди рәхмәт әйтсәм, җиткерә алмам 

Авыл мае һәм корт салуга 

Май да ашыйм, мең-мең шөкер булсын! 

Каз да ашыйм, бар да җитәрлек 

Ни өчендер туган илнең каз-кортлары 

Бигрәк тәмле, исең китәрлек 

Хәтерләтә яшьлек вакытларны 

Хәтерләтә бергә чакларны 

Хәтерләтә җәмле Сибай буен 

Киң сәхрәләр, сезнең яклары 

29 март 1971 

 

 

 

Үкенү 

Нигә соң мин бу дөньяга 

Туып булаштым икән 

Гакыллы булган халыклар 

Аңлап ташлады күптән 

Бу дөньяга йә тумаска 

Йә тормаска кирәккән 

Инде торырга уйлагач 

Иләп тимер иләктән 

Чуп итеп өскә күтәрә 

Тузан итеп төшерә 

Сөт урынына күп вакытта 

Агу салып эчерә 

Зәһрәле агу утырмый 

Баш күтәрергә бирми 
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Җаныңны газаплап тора 

Газраиле дә килү 

Шундый яраксыз дөнья ул 

Ташлап булмый теләп тә 

Җир булып җыелып бара 

Бар авырлык йөрәккә 

Арып талгач, юлдан чыккач 

Килеп бугаздан ала 

Бер дә кызганып та тормый 

Җир куенына сала 

1969 ел 

 

 

Дөньядан туеп булмый  

Көнне уздыралмый эчем пошып 

Утырганда өстәл артында 

Узган гомерләр яшь чакларны 

Искә алдым шунда барсында 

Шундый вакыт иде яшь чакларда 

Һичбер уйлар керми күңелгә 

Күп михнәтләр күрү, дәһшәт үлем 

Килмәс кебек иде гомергә 

Ләкин дөнья шулай авыр икән 

Көч җитәрлек түгел йөкләргә 

Күзләр зәгыйфләнде, колак катты 

Агардылар чәчләр түкләрдә 

Болар бар да дөнья михнәтеннән 

Болар бар да дөнья куганга 

Шулай алды дөнья бәндәләрне 

Яктырмыйча дуска, туганга 

Алдап-алдап алга алып бара,  

Арган-талганыңны сиздерми 

Арып-талып кешелектән чыкканда да 
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Ни өчендер дөнья биздерми. 

Ничек кенә булма – җир калдыру 

Табигый хәл хәят эчендә 

Мәңгелеккә калу бу дөньяда 

Мөмкин түгел һичкем көчендә 

1964 

 

 

Рәсүлуллаһның хәдисеннән тәрҗемә 

Яшь вакытлар ямьле иде 

Сандугачлар сайрый иде 

Кояшы да нурлы иде 

Салкын кышлар рәхәт иде 

Бар нәрсә дә тәмле иде 

Бөтен дөнья ямьле иде 

Күз-колаклар бик саф иде 

Кулда көчләр батыр иде 

Аяклар да армый иде 

Җир селкетеп баса иде 

Бөре, арслан куркуыннан 

Әллә кайдан кача иде 

Инде картлык килеп калды 

Бар көчләрне кулдан алды 

Аяклар да арды, талды 

Бар рәхәтләр артта калды 

Якынлар да китеп бетте 

Тирәмдә һичкем калмады 

Гакыл-зиһеннәр таралды 

Дөнья шулай тиз алдады 

Дерселкетеп баскан җирләр 

Сыгылмады, шулай калды 

Ләкин җирнең магнитасы  

Аяклардан көчне алды 
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Кыйнамады һәм сукмады 

Сиздермичә нык тотмады 

Күп дусларның йөрәкләре 

Яшь вакытыннан ук туктады 

Безгә Ходай гомер бирде 

Картайганчы гомер иттек 

Ничек кенә озак торма 

Концасына килеп җиттек 

Ләкин гомернең узганын 

Вәллаһи бер дә сизмәдем 

Зәгыйфлек көчле булса да 

Никтер дөньядан бизмәдем 

Фани дөнья шулай итеп 

Һаман да алданып бара 

Кем соң калды тирә якта 

Алдыңа, артыңа кара 

Замандашлар, карәндәшләр 

Бар да китте сине ташлап 

Алар артыннан чабабыз 

Аякларны зур-зур атлап 

Сәгать-минутлары үтә 

Безгә дә вакытлар җитә 

Дуслар кардәшләр артыннан 

Шулай барча халык китә 

Качып калу мөмкин түгел 

Хода бөерган тәкъдирдән 

Җыештыра үз куенына 

Хилканың (?) булганга җирдән 

10 ноябрь 1974 

 

 

Үзем өчен 

Киемнәреңне җыештыр 
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Эшләреңне оештыр 

Беләгеңне сизгәндә 

Дачага табасыздыр 

Анда һава сафрак 

Хәфтә урман яфрак 

Кояшы да каршы ала 

Әллә кайдан ялтырап 

Тән алуга да иркен 

Сандугач кебек җилен 

Җиңел үтә көннәрең 

Йокламасаң да төн-көн 

Күңелдә тыныч була 

Саф һафа берлән тула 

Шәһәрдә сулау авыр 

Анда иркенләп сула 

Сәхрә, кырлар, урманнар 

Бар да синең күңелдә 

Ал чәчәкләр  

 

 


