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ОЛЫ ШӘХЕС!
Тормыш бара - алга чаба,
Тик кешеләр кала туктап,
Гомерләр шул бик исәпле Җыеп булмый аны туплап.
Ходай биргән шул гомерне
Сарыф итик изге )шкә.
Халкымда күп зур шәхесләр,
Аларга хөрмәт мул - өстә!
Андыйлардан бик хөрмәтле Шаһвәли улы Мөхәммәт,
Исеменә «нур» өстәлә —
Бар кешедән аңа рәхмәт!
Ул күтәрә сәхнәләргә
Борынгы чын тарихны да,
«Йосыфны вэ Зөләйханы» Сәләтле саф халыкны да.
Нурмөхәммәт абый фәнгә
Үзеннән зур өлеш кертә,
Ул үстергән кандидатлар
Аның юлын дәвам игә.
Барыбыз да зур рәхмәтле
Булганга мондый шәхесләр,
Алда да зур уңыш сезгә
Насыйп булсын, изге эшләр!

ЯШЬЛЕККӘ

КАЙТУ

Күңел бит китә еракка
Аның белән мин очам?
Туган, үскән җирләремне
Күңелдән сөям, кочам!
^
.$

һәр кешенең туган ягы
Аңа терәк һәм дәва;
Эчкән чишмә сулары да
Хәтта сулаган һава!
Челтерәп аккан чишмәләре,
Су коенган елгалар,
Түгәрәк матур күлләре Барысы да якын алар.
Әрәмәләрендә үсә
Карлыганы һәм балан,
Җиләк, гөмбәләрең дә күп,
Бик бай авыл син - Алан!
Сөлейман Юсупов сиңа
Бик матур бит җыр язган,
Үзе җырлап багышлаган
Моңнары аның калган.
Язларын сиңа кайталар
Аккошларың, торналар;
Калган кошларың да кайтып,
Җырларын суза алар.
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Әй Аланым, эй Алан,
Сине сагынам мин һаман,
Сиңа кабат кайткан саен,
Яшьлеккә кайткан сыман!

Я Ш ИС ЕЛ ӘР АЛДА ӘЛЕ
Күктә кояш җылытса да,
Җылылыгын тоймасаң,
Нигә кирәк соң бу кояш,
Иркәләнеп туймасаң.
Әгәр күңелең салкын булса,
Нигә кирәк язларын?
Чын күңелдән булмый икән,
Кирәк түгел! назларың.
Язларын ургып ташыса
Күңелеңдә сагышлар,
Киртәләмә хисләреңне,
Бу бит синең язмышлар.
«Язмыштан узмыш юк!» - диеп,
Син ашыкма күнәргә;
Яшиселәр алда әле,
Иртә әле сүнәргә!
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ЙӨРӘК ЯРСУЫ
Киләсең каршыма
Берни булмагандай,
Елмаеп, елмаеп, елмаеп.
Йөрәгем серләрен укы син күземнән,
Туктамый, тын калып, тын калып!
"*ч
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Булса да аралар
Якында, якында,
Булмый шул үтепләр - ялкын ла.
Түземлекләр сорыйм, мин синең,
каршыңда Йа Хода, арала барсын да!
Уза, дип яшьлегем,
Син, йөрәк, ярсыма:
Бурычлы син язмыш каршында.
Яшьлек узар китәр,
Аккан судай үтәр.
Онытылыр барысы да, барысы да.

МОҢ АГА
Бөтен дөнья шау чәчәктә,
Бар табигать уяна,
Җиргә кабат яз килгәнгә
Бар тереклек куана.
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Гөрләвекләр белән бергә
Акрын гына моң ага,
Кар суларын сибеп кенә
Басылса иде яра.
Яралар да төзәлерләр,
Калыр тик бары эзе,
һәрвакытта ышынычны
Бирсен табиблар йөзе!
ЫШАНЫЧ
Нигә соң бозыла бу дөнья?
Нигә алай итәләр?
Матур чип-чиста юлларга
Тезәләр бит киртәләр.
Болай бармас, үзгәрер ул.
Дошманнар чыгар юкка,
Начарлыкларыннан куркып,
Пешәрләр оятлыкта.
Дөньялар әле яхшырыр,
Чисталык чыгар алга,
Намуслы хезмәт иткәннәр
Чыгарлар рәхәт ялга.
Үзгәрер әле хөкүмәт,
Яхшылык бирер мулдан,
Үз халкын бәхетле итеп
Йөртер тик изге юлдан.

ТЕЛӘК
Ачтым икенче дөньяны,
Язмыш шуңа этэрэ,
Хәрәкәтсез калган тәнем
Авыр йөкләр күтәрә.
Бары шатлык алып килә
Хәрәкәтем, хезмәтем;
Көчле җил, давыл булса да,
Дуслык җебен өзмәсен!
Кадерле тормыш иптәшем,
Улларым белән бергә,
Бары тик яхшылык эшләп,
Яшегез җитсен йөзгә!
Бары сихәт, рәхмәт яусын
Без атлаган юллардан;
Саулыклар, бәхетләр иңсен
Сез кагылган куллардан!

ЯЗМЫШ
И бу язмыш, нишләтәсең,
Әгәр булса күрәчәк,
Бернишләтеп булмый аны Ул шулай тәгәрәчәк.

Аңсызлыкта яткан чакта
Тикшергәннәр бар җирне,
Хәтерләп һәр чараны да,
Чыгарам тәннән тирне.
Авырлыклар тизрәк узсын,
Башка алар килмәсен,
Хатыным һәм балаларым
Аны бер дә күрмәсен!
Алда бар да яхшы булыр,
Борчуларны чәчәрбез,
Улларыбыз бәхетенә
Сөенешеп яшәрбез!

ЗӨЬРӘ!
һәркөн шулай бәхетем арта,
Чөнки Зөһрәм янымда.
Уңыш, шатлык гөрләп ага
Җанымдагы канымда.
Чиста буыннарым, җаным,
Уй-хисләрем, йөрәгем,
Бар авырлыкны җиңәргә
Гаиләм булды терәгем.
Уңышлар белән яшәргә
һәрвакыт булыйк бергә,
һәрвакытта бәхет кенә
Китерсәм иде сезгә!

Елмаеп үссен оныклар,
Шатлыктан көлешегез,
Гаилә бәхетен, тормышны
Бергәләп төзешегез!
Бәхет ул һәркем кулында.
Бәхетсезлек килмәсен.
Искән авырлык җилләре
Беребезгә дә тимәсен!

МӘРХӘМӘТЛЕ ДИНӘ
Бик мәрхәмәтле кеше ул.
Исеме аның Динә,
Ходай шулай яраткандыр Күңеле якын дингә.
Бәхет биреп кешеләргә,
Күпме ул хезмәт кыла,
Ул күрсәткән ярдәмнәрдән
Кешегә гомер туа.
Изге шәфкать туташы ул.
Изге аның күңеле.
Кешеләргә бәхет биреп,
Озын булсын гомере!
Тормышы аның шатлыктан
һәрвакыт балкып торсын,
Балалары да уңышлы,
Бәхетле тормыш корсын!

Иптәшегез белән бергә
Рәхәт тормыш итегез,
Хезмәтегез нигезендә
Дәрәҗәгә җитегез!

ТАБИБ ИГОРЬ МАКСИМОВИЧКА
Яшь гомерләр килә бары бер кат.
Теләк туа кабат сүтәргә,
Сезгә туры килгән яшь вакытта
Сугыш учакларын үтәргә.
Үз илеңне саклау булмаса да,
Күп тапкырлар утка кердегез.
Гомерләрен саклап яшь буынның,
Солдатларны бинтка төрдегез.
Изге эшләр, чын батырлык өчен
Әти-әниләр сезгә рәхмәтле,
Башка беркайчан да күрмәсеннәр
Яшь буыннар мондый михнәтне!
- Игорь Максимович, исәнме! - дип,
Зур ихтирам белән дәшәбез.
Бәхетләрен күреп яшәгез!
Зур уңышлар белән эшләгез!

13

ЯКТЫ ЯЗМЫШ
Күзләр тулды инде, йөзләр тулды.
Мөлдерәде йөрәк ташкыны.
Якыннарым өчен борчу булды,
Ташып тора күңел ашкыны.
Узса иде тизрәк бу борчулар,
Бу мәшәкать якыннарымнан,
Саулык, байлык, бәхет бирсәм иде
Шатлыклы йөз очкыннарыннан!
Бәлки дөньяның чик басмасына
Баскан булгандыр бу аягым,
Игорь Максимович күзне ачты Ул күрсәтте яшәү маягын!
Рәхмәтлебез андый шәхесләргә
Алар бирә гомер-тормышны,
Үзләренең изге эше белән
Озайталар якты язмышны.

ТОРМЫШ МАТУРЛЫГЫ
«Рамил - Рамилә» - дигәндә,
Күңелдә гел матурлык,
Аларның эшләрендә дә
Уйнап тора батырлык.
Рамилә - ул матур исем.
Эшендә дә ул уңган,
Күңеленең чисталыгы
Матурлык белән тулган.
Халкымның булганда андый
Намуслы, саф кызлары,
Балкып тора күк йөзендә
Бик матур йолдызлары.
Рамиләгә бик килешә
Үзенең ак халаты,
Авыруларны терелтә
Аның көчле таланты.
Без телибез сиңа, сеңелем,
Эшеңдә зур уңышлар,
һәрвакыт гел якты булсын,
Матур булсын тормышлар!

АЛСУ
Йөзләрең синең
Кайчакта моңсу,
Бер дә борчылма Сеңелебез, Алсу!
Тырышлыгыңны
Бирәсең эшкә,
Бар җирдә тәртип Син булган төштә.
Авыруларны
Кертәсең төскә,
Уңганлыгыңны Белсеннәр «өстә»!
Рәхмәтлебез без
Барыбыз Сезгә,
Яшегез Сезнең Җитсен, төп йөзгә!
Тормышыгыз да
Булсын бик уңган,
Бәхетегез дә
Мөлдерәп тулган!
Авырулардан
Сезгә күп сәлам.
Шуны белдерә
Тынгысыз каләм.

АЙГӨЛ
Исемең дә бигрәк матур Ай белән гөл кушылган,
Ай булса күктә зур йолдыз,
Гөл - бакчаны тутырган.
Бар җирдә чисталык, тәртип.
Чистартасың, юасың,
Палатага чебен керсә,
Аларны да куасың.
Син өләшкән ашамлыклар
Авыруга көч кертә,
Ышанып алдагы көнгә,
Аякларда нык йөртә.
Уңышлар сиңа телибез.
Тормышта яшә шулай,
һәрвакытта юлларыңны
Яктыртып торсын тулы ай!

РӘХМӘТ!

^
^
^

Бик рэхмэтлемен мин сезгә,
Ир-атлар, хатын-кызлар,
Күңел саф, аяк сау булгач,
Җиткән күк якты язлар.
Күңел тыныч булганлыктан,
Эшкә рух, сәләт арта.
Тормышта изгелек булгач,
Йөрәк гел шуңа тарта.
Бик яхшы хастаханәгез,
Номеры аның алты.
«Мәңгелек ут» каршында эшләп,
Юллары аның якты.
Монда эшли табибларның
Иң яхшылары гына.
Шуңа да бар авырулар
Үз аягында чыга.
Бик рәхмәтлебез без сезгә,
Сез хөрмәткә бик ия.
Тагы гел шулай эшләгез Ак халат кия-кия!
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УҢГАН ТУТАШЛАРГА!
Ирина, Лилия, Рита Шәфкать туташлар уңган,
Аларның изгелекләре
Мөлдерәп, ташып тулган!
Алар булышты кайтырга
Миңа якты дөньяга.
Бар тормышым яңа баштан
Туган кебек, өр-яңа.
Май кояшы кебек балкый
Йөзләреннән якты нур,
Кешегә зур яшәү көче
Бирә торган сәләт ул!
Зур уңыш белән эшлиләр
Алар көч керткән җаннар.
Сәламәтлек, бәхет теләп,
Яктырып атсын, таңнар!
Сезгә бары, ханымалар,
Бәхетләр генә телим.
Күңелдә туган җырларны
Бары тик сезгә көйлим!
Барып кайттым, күреп кайттым
Фәрештәнең үзләрен,
Беркайчан истән чыгармыйм
Аларның саф сүзләрен!
Алар кебек сез дә шулай
Гел яхшылык кылыгыз,
һәркөн шулай иртә белән
Ак бәхеттән торыгыз!
Изге план корыгыз!

АПАС К Ы З Ы ГҮЗӘЛ!
Апаста туып үскәнгә,
Изгелек йөзләреңдә,
Авыруга саулык теләү
Күренә күзләреңдә.
Исемеңне бик тә белеп,
Кушканнар Гүзәл диеп,
Саулык бирәсең кешегә,
Ак халатыңны киеп.
Бик бәхетле син булырсың.
Чиста бит күңелегез,
Гаиләң дә матур булып,
Рәхәт үтсен гомерегез!
ЛИЛИЯ
Кайнар уколлары белән
Яшәртә күңелләрне,
Шәфкать туташы Лилия
Озайта гомерләрне.
Җисеменә туры килә
Исеме дә - Лилия,
Кылган яхшылыкларыннан
Зур рәхмәткә ул ия.
Күп уңышлар сиңа, сеңелем,
Тормышың булсын уңган;
Булсын эшең һәм гаиләң
Бәхеттән генә тулган.

НУРҖИҺАН
Бик хөрмәтле хатын-кыз сез,
Исемегез Нурҗиһан,
Авыруларга нур, саулык
Биреп торучы сез хан.
Эшләрегезне бик төгәл
Эшлисез җаен белеп,
Авыруга кирәк сүзне
Әйтәсез бары көлеп.
Сез кадаган уколлардан
Гел шулай саулык арта,
Аяк-куллар сихәтләнә,
Күңелләр алга тарта.
Авырулардан зур рәхмәт,
Эшегез сезнең уңсын,
Үзегезнең дә бәхет гел
Шатлыктан тулып торсын!

АВЫРУ ТЕЛӘГЕ
һәр авыру киләчәктә
Терелергә өмет тота.
Табиблар ярдәме белән
Аларның күбесе ота.

Булганда шәфкатьле затлар,
Авыруда саулык арта,
Шуңа да андый табибка
Кешеләрнең күңеле тарта.
Кар сулары аккан кебек,
Авыртулар узар, китәр.
Язгы матур көннәр кебек,
Саулык белән бәхет җитәр!
Барыбыз да без рәхмәтле
Шәфкать туташ, табибларга,
Тормышларында уңышлар
Ходай бирсен гел аларга!

ЧУЛПАН
Күк йөзендә якты йолдыз
Исеме аның - Чулпан,
Бәхет бирә кешеләргә,
Күңеле төшмәсен юктан.
Саулык бирә кешеләргә,
Күңеле ак, сөйкемле.
Биргән киңәш, фикерләре,
һәрбер сүзе үтемле.
Үзе дә ул, йолдыз кебек,
Яктырта күңелләрне.
Шифалы дарулар белән.
Озайта гомерләрне.

һәр авыру бик рәхмәтле
Шәфкать туташ Чулпанга
Изге хезмәтләрең белән
Шулай бар син гел алда!

З Ө Ь Р Ә - ЧУЛПАН Й О Л Д Ы З Ы
Зөһрә, Чулпан - уртак йолдыз
Зәңгәр күкнең үзендә,
Аларга карап сокланам
Аяз төнне үзем дә.
Болытсыз булган төннәрдә
Алар яктылык бирә.
һәр кешегә якты юлны —
Ачалар «көлә-көлә».
Шулай бәхетле тормышта
Насыйп булсын яшәргә,
Гел шулай бик якын итеп,
Сезне күреп дәшәргә!
Зөһрә, Чулпан - якты йолдыз,
Озак гомерле булыгыз,
һәрвакытта бәхет белән
Генә тулып торыгыз!
Бәхетле булыгыз!

БАЛАЛАР
Әле генә сабый иде,
Сизелмәде үскәне.
Үзе тормыш корыр вакыт
Инде килеп җиткәне.
^
^^
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Дус-ишләр, туган-тумача
Җыелыштык бәйрәмгә,
Тату, нык тормыш корыгыз,
Яшәмәгез әрәмгә!
Гомерегез озын булып,
Бәхетләр ташып торсын,
һәркем сездән үрнәк алып
Яши алырлык булсын.
Балалар, сез бик кадерле,
Үскән гөл күк куенда.
Үткәрергә язсын шулай
Оныкларның туен да!

СӨЕКЛЕМ
Якты хыял булып,
Соңлап кына килеп,
Оныттырдың барысын, үземне.
Узган еллар аша кайтып яшьлегемә,
Очратырга иде үзеңне!

и

Ачуланма минем хисләргә,
Кавыштырды язгы кичләрдә.
Үтелсә дә тормыш сынавы,
Төшкән инде язмыш кыравы.
Өметләнеп кабат
Синең күзләреңнән
Бәхет өләшүче моң көтәм.
Сагышлардан әрнеп янган йөрәгемә
Дәва бирсәң иде, син, иркәм!
Юлыксаң да минем хисләргә,
Очрашмадык зәңгәр кичләрдә.
Онытсаң да мине, күз нурым,
Сиңа аталды минем бу җырым.

БИЛГЕСЕЗЛЕК
Араларда калды билгесезлек.
Күңелең дә никтер суынды.
Йөрәгемә салган хисләрең дә
Кар сулары белән юылды.
һәр нәрсәгә вакыт дәва диләр,
Дәва гына түгел, сынау да.
Гомер узгач кына төшенербез
Аңламаган бик күп сорауга.
Күзләреңне синең еллар буе
Янган йолдызлардан күзләдем.
«Йолдыз яктысында табармын», - дип
Йөргән юлларыңны эзләдем.

ЧӘЧКӘ Р Ә Н Җ Е Ш Е
Күзләрең - тулы бер диңгез,
Белмәдем йезәсемне,
Белмәдем сагыш утына
Янарга керәсемне.
Юлларың - тулы чәчәкләр,
Белмәдем өзәсемне,
Әллә чәчкә рәнҗешеме Күз яше түгәсемне.

АРАЛА ТОМАННАРДАН
Юлларыңа чыгам сине эзләп,
Ак томаннар ява арага;
Сөюемне әгәр аңлар булсаң,
Томаннардан чыгып арала.
Адашырмын диеп уйлама!
Эзләреңә синең басып йөрим.
Кайнар кебек салкын карлар да;
Ургып аккан язгы ташулар да,
Кавышалар ерак ярлар да,
Бәхет ташып тора аларда.
Юлларыңа кабат синең чыгам,
Араларда томан пәрдәсе.
Сүнмәс микән сагыш учаклары,
Басылмасмы йөрәк әрнеше?
Әллә инде, язмыш рәнҗеше?

КҮҢЕЛ ЯШЬЛЕГЕ
Күңелеңне баскан сагыш-моңнар
Гомер үтү белән тарала.
Сөюемне минем аңламассың,
Ак томаннар төшә арага.
Таралса да бер көн томаннар,
Онытылса да сагыш, моң-зарлар,
Гомер узган булыр, кайтмас кире яшьлек,
Узган булыр инде заманнар.
Ерагая бара аралар,
Үсмер була сабый балалар,
И яшьлегем минем, еллар узу белән
Төзәлерләр әле яралар.
Сагыш керә алсу йөзләргә.
Озак көттермәс, килер көзләр дә.
Барысы сулган булыр, барысы сүнәр,
Яшьлек кала бары күзләрдә.

КҮҢЕЛ ТӨШЕНКЕЛЕГЕ
Суккан яшен кебек телгәләде,
Йөрәккәем, ничек түзәрсең?
Тыныч кына әйткән бу сүзләрең
Бәгырьләрне бигрәк өзә шул.
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Әкрен генә, берни булмагандай
Тыныч кына тотып үзеңне,
Тамагымда төер, йота алмадым Әйтә алмадым соңгы сүземне.

1

Күңел әрни, нигә, ник соң болай
Ышанычым минем тапланды?
Яз көнедәй аяз бәхет таңым
Кара болыт белән капланды.

УКЫТУЧЫМА!
Укытучым дип әйтерлек
Эз калдырыйк балаларда.
Җылы хисләр кимемәсә,
Якынаер аралар да.
Укытучым, укытучым,
Өмет тулы чишмә башым,
Ни әйтергә теләгәнне
Әйтеп бирә күз карашың.
Йөрәгеңә сыйдыргансың
Бар баланың моң-зарларын,
Уйлап бары безнең хакта,
Онытасың җирдә барын.
Рәхмәтемне белдерергә
Инде бәлкем соңарганмын.
Чәчләремә чал керсә дә,
Сиңа «бала» һаман да мин.
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МОҢЛАНУ
Моңлы итеп бер көйләдең,
Күңелемне бушаттың.
Әллә инде син соңардың,
Әллә үзем ашыктым?
Моңсу итеп син елмайдың,
Йөрәгемне ярсыттың.
И Ходаем, бир сабырлык,
Хисләремне ташыттың.
Әйләнечле юллар аша
Сине беркөн очраттым.
Очратсам да мәңгелеккә,
Ахры, инде югалттым.

КУРЫКМА!
Беләм инде, сизәм инде
Йөрәгең яраларын,
Нихәл итим, ничек инде
Табарга чараларын?
Бәхетләрең ташып, елмай,
Арынып сагышлардан.
Беләм инде, сизәм инде,
Куркасың ялгышлардан.

БӘХЕТ АЧКЫЧЫ
Күзләрең сыланган,
Күңелең бозланган Авыр шул дөньяның ачысы.
Килгәнгә каршына,
Ярсыма, ярсыма Син минем бәхетем ачкычы.
Читләтеп карама,
Тоз салма ярага Соң инде, ятлар дип арада.
Онытылып карасам,
Яратам, яратам Йөрәктән сагышлар тарала.
Бар дөнья тын калган,
Яшьлектән моң алган Күңелем ник болай талпына?
Сөюем хакына
Ярсыма, ярсыма Соңарып килгәнгә каршыңа.

ИЗГЕ ЯЗМЫШ
Ай калыккач, анда Зөһрә йолдыз,
Зәңгәр күкне илһам итәсең,
Таң җилләре кебек, синең күңелең Нинди хисләр анда йөртәсең?

Серле карашыңны ташлыйсың да,
Тойгы-хисләремне сүтәсең,
«Инде сүнгән, онытылган», - дигән
Сагыш утларына кертәсең.
Яшьлегемә кайткан кебек булдым,
Үтелсә дә гомер агышы.
Барысы өчен сиңа бурычлымын Гомеремнең изге язмышы.

СЕР
Күзләреңә онытылып, карап торганга,
Сагыш уты йөрәгемдә ташып тулганга,
Гаеплеме мин моңарга? Әйтче дөресен.
Саг ыш тулы сөю назы - тик синең өчен

ЯЛКЫНЛЫ КҮҢЕЛ
Яшьлегем көзендә,
Белмим, ник, үзем дә
Күзеңә тутырып карадым.
Саф чишмә салкыны,
Күңелем ялкынлы Басармы йөрәгем ярасын?

БӘХЕТЕБЕЗ КАЙТСЫН

^

§

^
^
k^
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«Уза гомерләр» - дип уфтанма син,
Мәхәббәтең генә сулмасын,
Янса - янсын йөрәк, дөрли-дөрли,
Кайгы-хәсрәт кенә булмасын!
Гомер юлы авыр, сикәлтәле.
Канатларың бер үк талмасын.
Сөюемнең кайнарлыгын минем
Гомер узу белән аңларсың.
Кайнар хисләр сиңа юлдаш булсын,
Чәчәк атып торсын юлларың.
Тормышымда һәрчак бәхет өстәп
Яшәсеннәр газиз улларым.
Елмай, елмай, елмай, шатлык белән
Хисләребез үссен бәйләнеп.
Узган еллар аша кабат безгә
Бәхетебез кайтсын әйләнеп!

КОТЛАУ
Иң изге теләкләр сезгә,
Улыбыз һәм кызыбыз,
Бәхет, шатлык алып килсен
Игелекле туегыз.
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Бу зур бәйрәм һәм сөенеч
Туганнар, дуслар өчен,
Сезгә зур бәхетләр тели
Барчабыз кертеп көчен.
Озын гомер, саулык, байлык Безнең теләкләр мулдан.
Ходай сезне алып барсын
Бары тик изге юлдан.
Сез башкарган изге эшләр
һәрчак булсын юаныч,
Тормышыгыз, дус-туганнар,
Бүген сезгә куаныч.
Иң изге теләкләр белән
Тәмамлыйм сүзебезне.
Зур уңышлар, бәхет теләп,
Котлыйбыз үзегезне!

ХОДАЙ БИРГӘН ЯЗМЫШ
Карашларың синең моңсу-ямьле,
Карашыңнан эзлим яшьлегемне,
Сөюләре сине газап - татлы.
Чын мәхәббәт шушы була, ахры.
Күңелең дә синең ярсу-назлы,
Әллә соңарып бу килгән язмы,
Сине табып, югалтырга диеп,
Гомер буе саклап йөрткән назмы?

Уй-хислэрсң синең шаулы-тыныч.
Әллә шулай җайланганмы тормыш?
Яратуым аша очам-егылам.
Ни булса да Ходай биргән язмыш.

ТЕЛӘК
Төшләремдә синең
Күзләреңнән үбәм.
Күкрәгемә кысып,
Иркәлим һәм сөям.
Юлларымда очрап,
Елмаеп бер көлсәң,
Иң бәхетле итеп Мин үземне сизәм.
Күзләреңә карап
Әйтер сүзләр күп лә,
Никтер үзең күргәч,
Кыюлыгым бегә.
Никтер онытылам
Күзең карашында.
Кереп эрер идем
Кайнар сулышыңда.

ЯҢА ЕЛ КАРЫ
Иске елның соңгы көне
Әкрен генә үтеп бара,
Мәңгелеккә аны озатып,
Җир остенә ак кар ява.
Баш өстендә бөтерелә
Нидер әйтә, нидер сөйли,
Әллә инде безне котлап,
Чын күңелдән шулай койли.
Җир өстенә ак кар ява.
Тик яумасын күңелләргә.
Кайнар килеш калсын йөрәк,
Әйләнсә дә күмерләргә.

СИН КИРӘК!
Төшемдә сине күреп уянам
Агымсуларга карап моңланам.
Сагындым, бәгърем, өзелә үзәгем Йөрәккәемдә төзәлмәс ярам.
Кайтыр юлыңа ак чәчкәләрдән
Келәм тезәрмен, тизрәк син килсәң.
Ашкынып кына кайтыр идең син,
Сагынуымны төп-төгәл белсәң!

Ерак аралар, юк шул чаралар.
Язмышлардан шул узмыш юк, димәк,
Яратам сине, онытма мине Яшәргә миңа бары син кирәк!

ӘНКӘЙ
Ялгыз калдым, әнкәй, көтмәгәндә.
Кайгылардан туңа йөрәгем.
Күңелләрем, җаным өшегәндә,
Җылынырга юк син, терәгем.
Ялгызлыктан җаным өши бит.
Әйтерсең лә тиште бозлы ук.
Әле дә ярый, синең фатихаң бар,
Ул булмаса, түзәр хәлем юк.
Җылы тәндә тузсын, улым, дигән
Теләкләрең кабул булдылар.
Бик күп еллар мин бәхетле идем Авырлыклар хәзер тулдылар.

БӘХЕТЛЕ ЯШИК
Күзләремне күзләреңә төбәп,
Сиңа гына сөйләр серем бар.
Ничә еллар күңелемдә йөрткән,
Мин сагынып көткән насыйп яр.
Табышып, кавышкан
Мәңгелек пармы без,
Тәңребез тиң итеп
Яраткан ярмы без?
Күзләремне - күзләреңә гөбәп,
Назларыңда килә эрисем,
Иң кадерле кешең булып кына,
Янәшәңдә синең йөрисем!
Җанымның яртысы,
Мәңгелек парым син,
Сөеп һәм сөелеп
Туялмас ярым син!
Яшик әле аңлап күзләр аша
Сөю хисләренең олысын.
Саклый белеп тәкъдирләргә язган
Уртак мәхәббәтнең җылысын.
Сөюдә бар нәрсә:
Батырлык - кыюлык,
Бәхетле яшик без Юк аңа тыюлык!

ӘЙТЕР СҮЗ

^^

Минем сиңа әйтер сүзләрем бар,
Тик күрешкәч зиһен тарала.
Күктә безгә никах укыганнар Күз тимәсен, Ходай, арала!

<ч>
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Тагы сиңа җылы сүзләрем бар,
Тик кыюлык кына чамалы.
Язмышыма рәхмәт әйтер идем Суытмаса безнең араны.
Менә шулай, әйтер сүзләрем бар.
Офыгыңда балкый алиһәң,
Оҗмахлардан йөгереп кайтыр идем
«Хыялымда минем кал», дисәң.

БИРЕШМИК!
Болытлы көн кебек сыкрады
Күңелемнең нечкә кыллары,
Әллә нигә күңел боекты Салкын карашыңны тоепмы?
Юк, син миңа болай карама.
Авыр хисләремнән арала.
Кил каршыма, тор син елмаеп Май кояшы кебек нурланып!
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Үпкәләтеп мине калдырма
Тормышыбыз бусагасында,
Бер-беребезне кирәк сакларга Бирешмәскә авыр чакларда.
Бу дөньяда син дә мин генә.
Гомер бирелгән бит бер генә.
Бирешмик без каршы җилләргә
Көнләшүче яман күзләргә!

БӘХЕТ ТЕЛИМ
Мин сездән яшьне сорамыйм.
Әле гомер узмаган.
Сизеп торам: күплегезгә
Унсигез дә тулмаган.
Якты караш, күркәм буй-сын Әйтерсең лә, аккош йөзә.
Кояш сезгә гел нур чәчсен,
Карамастан салкын көзгә.
Бу чәчәкләр ал таҗларын
Сезнең өчен махсус атты.
Эшләрегез бәхет бирсен,
Тормышыгыз булсын якты!

РИММА ХАНЫМА
Кайнар котлау, бәхет теләп,
Дуслар җыелган монда.
Бүгенге бәйрәм хуҗасы Ул Римма Шаһиевна!
Бар тормышы җырда булды.
Язмышын аның беләм.
Күп талантлар үсеп җитте
Аның ярдәме белән.
Йөзләре шат балаларның.
Серләрен син, әйт әле,
Гөрләп эшли чөнки бездә
Милли моңнар мәктәбе.
Бүгенге бәйрәм кичедәй,
Нур өстенә нур биреп,
Эшлик әле бергә шулай,
Пар күгәрченнәр кебек.
Бәхет, шатлык, уңыш теләп,
Сүзләремне бетерәм,
Чын күңелдән шуны раслап,
Туганнарча бер үбәм.

МИН ҮКЕНМИМ
Күзләреңә, бәлки, соңгы кабат
Онытылып карап торамдыр,
Йөрәгемдә сагыш ялкыннары
Мөлдерәмә инде тулгандыр.
Йөрәк серләремне ачуларым
Сиңа, бәлки, кызык булгандыр.
Мәхәббәттә тамыр җәйгән гөлең
Вакыт үтү белән сулгандыр.
Ни булса да, ә мин үкенмим,
Очратканга сине юлымда.
Сиңа булган сөю сагышларым
Калыр инде бары җырымда.

МИН ГАЕПЛЕМЕ?
Хисләремне баса алмыйча уйга чумганда,
Йөрәгемә урын тапмый — газиз булганда,
Гаеплеме мин моңарга, әйт син дөресен?
Бәлки, синең сүзләр басар ут ялкын көчен.
Күзләреңә онытылып карап торганда,
Сагыш уты йөрәгемдә, ташый тулганда,
«Гаеплеме мин моңарга?» Әйт син дөресен.
Сагыш тулы сөю назы - тик синең өчен!

ҖЫЛЫ ХИСЛӘР
Йөрәгемдә бетмәс, хисләрем бар
Бары синең өчен сакланган,
Язмыш сынаулары аша узып Сөю назларында пакьләнгән.
Күңелемдә туган җырларым бар,
Моңнарым бар сиңа - аңласаң,
Йөрәгеңә кереп эрер идем,
Җылы кочагыңда назласаң.

МИН ӘЗЕРМЕН ЯКЛАРГА!
Күзләремә минем, күзләремә,
Моңсу итеп, зинһар, карама,
Елмаеп кер минем төшләремә,
Сагышлардан килеп арала.
Төшләремдә мине иркәләмә,
Таң аткач та үзең югалгач.
Йөрәк янулары бәлки сүнәр,
Яна-яна бары көл калгач.
Хисләремә, зинһар, ачуланма.
Тырышырмын аны сакларга,
Дөнья авырлыгы, борчу килсә,
Мин әзермен сине якларга.

КҮҢЕЛ ЯРСУЫ
Киләсең каршыма
Берни булмагандай,
Кояштай сөйкемле елмаеп,
Йөрәгем серләрен укы син күземнән,
Шатланып, гукталып, тын калып.
Булса да аралар
Якында, якында —
Булмый шул үтәргә - ялкын ла.
Түземлекләр сорыйм мин синең
каршында
Йә, Ходай, арала барсын да!
Уза, дип, яшьлегем,
Син, йөрәк, ярсыма Бурычлы син язмыш каршында.
Яшьлек узып китәр, аккан судай үтәр,
Онытылыр барысы да, барысы да.

ГӨРЛӘВЕКЛӘР
Бөтен дөнья шау чәчәктә,
Бөтен дөнья уяна.
Җиргә кабат яз килгәнгә
Бар тереклек куана.
Гөрләвекләр белән бергә
Акрын гына моң ага.
Кар суларын сибеп кенә
Басылса иде яра.

КҮЗ НУРЫМ
Якты хыял булып,
Соңлап кына килеп,
Оныттырдың барысын, үземне.
Узган еллар аша кайтып яшьлегемә,
Кабат очратырмын үзеңне.
Ачуланма минем хисләргә,
Кавышылды язгы кичләрдә.
Үтелсә дә тормыш сынавы,
Төшкән инде язмыш кыравы.
Өметләнеп кабат,
Синең күзләреңнән
Бәхет өләшүче моң көтәм,
Зур ышаныч, көчле тойгы белән
Дәва бирсәң иде, син, иркәм!
Юлыксаң да минем хисләргә,
Очрашмадык зәңгәр кичләрдә,
Онытсаң да мине, күз нурым,
Сиңа аталды минем бу җырым.

ВАКЫТ ДӘВАСЫ
Араларда калды билгесезлек,
Күңелең дэ, никтер, суынды.
Йөрәгемә салган хисләрең дә
Кар сулары белән юылды.
«һәр нәрсәгә вакыт дәва», диләр.
Дәва гына түгел, сынау да,
Гомер узгач кына төшенербез
Аңламаган бик күп сорауга.

БЕЛМӘДЕМ
Күзләрең - тулы бер диңгез,
Белмәдем йөзәсемне,
Белмәдем сагыш утына
Янарга керәсемне.
Юлларың - тулы чәчәкләр,
Белмәдем өзәсемне,
Әллә чәчкә рәнҗешеме Күз яше түгәсемне.

БӘЙРӘМ БЕЛӘН!
Бүген сине зурлап, сөеп,
Утыртабыз түргәрәк,
Калган борчу - ул чүп кенә Гаиләң булсын түгәрәк!
Кырык яшь гомермени ул,
Мин булганда яныңда,
Бергә үткәрергә язсын
40 елны тагын да.
Кырык яшь тулгач, әйтәләр:
Башлана ат гомере,
Син булсаң тормышның аты,
Мин булырмын кучеры.
Ат белән кучер дуслыгы
Мәңге шулай сулмасын,
Үпкәләүләр булса булсын,
Кайгы-хәсрәт булмасын!
Бүгенге бәйрәм кичендә
Әйттердең бар уемны,
Бары - бергә, югы - уртак
Бир, кадерлем, кулыңны!
Хыялыбыз һәрчак шулай,
Тормышлар мулдан булсын,
Бәхет тулы бокалыбыз Мөлдерәп ташып торсын!

ИДЕЛДӘ СӘЯХӘТТӘ
Күкләр аяз, Идел чиста,
Нинди матур бу тормыш!
һәркемгә бәхетләр генә
Бирсә иде бу язмыш.
Кояшның көләч нурында
Тын гына Идел ага,
Якты киләчәккә таба
Йөрәкләр кага, кага.
Киләсе уку еллары
Бәхет кенә китерсен,
Булган барлык авырлыкны
Ходаебыз бетерсен!
Көн ачыла барг ан кебек,
Дөньясы да ачылыр,
Авырлыктан янган күңел
Бәхет белән басылыр.
Кояш төшкә җиткән вакыт,
Көймә кабат борыла,
Йөрәкләр бәхеткә чума,
Газиз халкым моңына.

УКУЧЫЛАРЫБЫЗ!
Кыен булса да бу тормыш,
Булса да күп авырлык,
Белем биргән укучылар Бик нык басып торырлык.
Алар гел алга баралар,
Дошманнарны таптыйлар,
Туган халкым. Ватан өчен
Кыю булып атлыйлар.
Бар яктан уңган, булганнар
Җәүдәт белән Люция,
Шундый тырыш балаларын
Безнең халык бик сөя!
Аларның нык тырышлыгы
Кала ак тарих булып,
Гимназиядә балалар
Белем алалар тулып.
Мондый булдыклы парларга
Телибез бәхет кенә,
Гаилә һәм эшләрендә
Булсын гел гәхет кенә!

АЙДАР БЕЛӘН МӨНИРӘ
Хөрмәтле, Айдар укучым,
Син безне шулай аңла:
Уңышларың, бәхет белән
һәрвакыт шулай данла!
Үстергән улларыгыз да
Булсыннар бик-бик уңган,
Уку һәм эшләрендә гел Барсыннар уңай юлдан!
Мөнирә белән тормышта
Дөньяда бәхет тулсын,
Дусларыгыз белән бергә,
Өстәлләр мулдан булсын!
Ак бәхетләр бездән - сезгә,
Шулай кабул итегез.
Гел шулай елмаю белән
Балкып торсын битегез!
Рәхәт гомер итегез!

ГИМНАЗИЯМ

^
^
^

S

Гимназиям дип әйтерлек
Эш калдырыйк иртәләргә.
Бергә тырышып әшләсәк,
Җимерелер киртәләр дә.
Гимназия халкыбызга
Тәрбияли ул-кызларын,
Уңышлары белән бергә
Балкып торган йолдызларын.
Безне шулай аңлаганга,
Зур рәхмәтле сезгә, дуслар.
Безгә шатлык, уңыш бирә
Тынычлыкны теләп кошлар.

ХАЛКЫМА РӘХМӘТЛЕМЕН
Уйна, әйдә, гармуныңны,
Яңгырасын моңнары.
Күңелләрне җилкендерә
Татар халык җырлары.
Җыр-моңнары белән халкым
Авырлыкларны җиңгән,
Әйтерсең лә алар аша
Көч-куәт аңа иңгән.
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Рәхмәтлебез шундый рухта
Яшәгәнгә халкыма,
Туган телем, илем өчен
Керсә дә ут-ялкынга.

ДӨНЬЯ ТЕЛӘГЕ
Дөнья ул - түгәрәк туптай.
Тәгәри бара һаман.
Очраса чокыр, каршылык Хәлләр гел була яман.
Шул дөньяда яшәгәнгә
Барыбыз да без шуңа,
Йә эсседән тиз әлсери Йә салкыннан бик туңа.
Табигатьтән генә түгел,
Бар бит шундый кешеләр,
Йә уңышка шатланалар,
Йә була бик төчеләр.
Нинди генә булса да ул,
Калсын чын кеше булып,
Башкаларга изгелеге Торсын гел ташып, тулып!

КЕШЕ ЯЗМЫШЫ
Күзләрдә һәрвакыт
Йөрәкнең балкышы,
Изгелек эшенең
Алкышы, алкышы.
^
^ ^
^

Янганда йөрәгем
Изгелек хакына,
Күңелем ут булып
Талпына, талпына.
Кешенең гомере
Була бер түгәрәк,
Менә ул тауларга
Тәгәрәп, тәгәрәп.
Йә кинәт ул таеп
Төшә дә түбәнгә,
Кайчакта туктала
Терәлеп үләнгә.
Кешенең язмышы
Тик шулай көйләнгән.
Шуңадыр, гәүдәсе
Торадыр җөйләрдән.
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СЫНАУ
Бу язмышлар һәм тормышлар
Була икән бик сынаулы,
Кояшлы аяз көннәр дә
Кайвакыт була кыраулы.
Кырауларга эләкмәскә
Яшәргә кирәк бик тә сак,
Гомернең калган вакытын
Үткәрмәскә кирәк аксап!
Гомерләр бит ике килми,
Яшәргә кирәк бик яхшы.
Кылырга күп изгелекләр,
Чәчәкләр тишәрлек ташны!
Яңгырап торсын урамнарда
Азаннарның мул тавышы.
Зур җиңүләргә ирешсен
Милләтебезнең язмышы!

КИЛӘЧӘККӘ ЫШАНЫЧ
Г өрләп яши, эшли идек,
Уңышларга ирешеп,
Телебезне үстерергә
Ике куллап керешеп.
Ышанычлы ныгый иде
Тормышы, заманасы,
Муллыкта, бай яши иде
Авылы һәм каласы.
Мәктәптә тәрбияләнде
Октябрят һәм пионер,
Комсомол сафларын узды
Ышанычлы һәрбер ир.
Киләчәккә ышаныч белән
Тәрбияләнде балалар,
Бәхетле тормыш кордылар
Аталар һәм аналар.
Нигә соң заман үзгәрде?
Салкын җилләр исәләр.
Яхшылык, изгелек эшен
Пыран-заран кисәләр.
Килә җаваплы урынга
Беркөнлек җитәкчеләр.
Ак-караны аермыйча
Яшәүче итәкчеләр.
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Башларында бүген генә
Булсын әйдә, ал да гөл,
Киләчәкне уйламыйлар Бар дөнья булса да көл.
Әй, кешеләр, уянырга
Вакыт җитте - соңармыйк.
«Ахырзаман җиткән», - диеп,
Бернәрсәсез югалмыйк!
Килер әле җитәкчеләр,
Лкыллылары булыр.
Бөтен кеше бары бәхет
Шатлыктан балкып торыр!

УЛЛАРЫБЫЗ!
Безгә һәрчак бәхет бирә
Улларыбыз уңышлары.
Аларга гел шатлык кына
Китерсен мул тормышлары.
һәрбер башкарган эшләрен
Үтәсеннәр көлеп кенә.
Яңа эшне башлаганда,
Башласыннар белеп кенә.
Аларның башларына гел
Ак акыллар гына керсен.
Яхшы, дөрес хезмәтләрен
Изге кешеләр тиз белсен!

Сез безнең сөеп үстергән
Бик кадерле улларыбыз,
Авырлыкларны җиңәрдәй
Нык һәм көчле кулларыбыз.
Әниегез белән безнең
Эшләребез булсын үрдә,
Дәрәҗәле хезмәт өчен
Урыныбыз булсын түрдә!

КУАНЫЧ
Хатын-кыз һәм әниләрнең
Уңайлы һәр эше дә,
Алар бәхетле булсалар,
Бәхетле бар кеше дә.
Елмаеп торса йөзләре.
Җылыта кояш нуры.
Кирәкле, дөрес фикерне
Әйтеп бирә ул туры.
«Кызлар - йолдызлар», - дип
Халык әйтмәгән юкка,
Кызларга, апа-әнигә
Авыр сүз әйтмә, тукта!
Шулай матур яшәгәндә
Авырлыклар тиз үтә.
Тырышып укып һәм эшләп
Яшәгәнгә ни җитә!

Бәйрәм белән сезне, кызлар,
һәм хөрмәтле әниләр;
һәрвакыт бәхетле булсын
Әбиләр һәм бәбиләр!

НЫК ЫШАНЫЧ
Яшиселәр әле алда,
Әле гомер узмаган,
Балаларга көч бирерлек
Гыйлемлекләр тузмаган.
Булса да әле каршылыклар,
Алар уалыр, бетәр.
Халкым зарыгып нык көткән
Бәхетле көннәр җитәр!
Булыр ихтирам: намуслы
Хезмәт иткән кешегә,
Бәхет бирүче һәркемгә
Үз теләгән эше дә.
Шатланып, көлешеп уйнар
Үз телендә балалар.
«Улым, кызым!» - дип эндәшер
Туган телдә аналар.
Узган бу авыр елларга
Алар көлеп карарлар.
Нык таяныч булыр безгә
Бүгенге көн балалар!

МИЛЛӘТЛӘР ДУСЛЫГЫ
Яз айларын көтеп алам.
Күңелдә чәчәкле май.
Зур тарихка кереп калган
Бәхет биргән бит ул ай!
Җиңү биргән илебезгә.
Дуслыгы бар милләтнең.
Дөньякүләм яулаганнар
Халыкларның хөрмәтен.
Әби-бабайлар хезмәтен
Без телибез сакларга.
Безгә булган ышанычны
Намус белән акларга!

ХӨРМӘТЛЕ ШӘХЕСЛӘР
Мондый шәхесләр булганда,
Әле үсәр телебез.
Авырлыкны узып, килер
Чын кояшлы көнебез.
Аларга без зур рәхмәтле,
Аңлаганга халкымны.
Йөрәкләрдә кайнап чыккан
Пешерүче ялкынны.
Авырлыклар калыр артта,
Килеп якты заманнар.
«Рәхмәт Сезгә, оланнар!»
Атты хәзер чын таңнар!

БАШ ИЯБЕЗ
Көн озая, җир яшәрә,
Килә шатлыклы язлар.
Җылы яклардан кайтырлар
Аккошлар, киек казлар.
Күргәнгә мондый бәхетне,
Без рәхмәтлебез шуңа:
Солдатлар илне саклаган,
Окопта гуңа-туңа.
Аларга без баш иябез.
Бик күпләр калган ятып,
Кайберләре кайткач үлгән,
Гаилә бәхетен татып.
Вакытында алар керткән
Зур хезмәт һәм тырышлык,
Рәхмәтле без — сезгә, халкым,
Җирдә җиңәр чын дуслык!
Сез түккән кан, биргән гомер
Терелер әле кабат.
Намуслы, тырыш булырга Яшьләргә булсын сабак!

ИХТИРАМ
Зур рәхмәтләр генә Сезгә аздыр.
Сезнең хезмәт көтеп алган яздыр.
Сабыйларның уңышларын күреп,
Башларыннан сыйнап әйткән наздыр.
^
k^

Сезнең хезмәт зур ышаныч,
Барыбызга таяныч,
Бар бит шуны белмәүчеләр.
Монысы бик-бик аяныч.
Авырлыклар узар, китәр,
Сез гел шулай калыгыз.
Үрнәк булып яшь буынга
Алдан шулай барыгыз!
Без рәхмәтле, Сезгә, ышанганга
Тәрбиягә, телгә, белемгә.
Тудырганга шундый зур шәхесләр
Ихтирамга лаек илемә!
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АТТЕСТАТЛЫ БУЛСЫННАР ИДЕ
Май уртасы җиткәндә гел
Бакчалар шау чәчәктә,
Тиздән бетә уку елы Имтиханнар мәктәптә.
Бердәм дәүләт имтиханы
Узсын ла куанычлы,
Аттестат алып бар бала Булсын ла юанычлы!
һәр укучы өчен шулай
Күңелебез борчыла,
Унберне бетереп, алар Аттестатлы булсын ла!
Киләчәктә әле бәлкем
Җитәкчегә аң килер,
Үзенең хаталык эшен
Аңлап, ул барысын белер!
Авырлыклар узар-китәр,
Килер якты киләчәк,
Яшь буын бу борчуларны
Бары укып беләчәк!
Күбесе моннан көләчәк!

ШАТЛАНЫП
ҖЫРЛАНЫР ҖЫР
Дөнья шаулый, байлык даулый,
Күз буяучылык арта.
Дөреслекне теләмәүче
Юлны гел читкә тарта.
Тырышсаң да аңлатырга
Моның алай булмавын,
Савыт мөлдерәп акса да,
Ул аңлата тулмавын.
Кайда соң без үскән заман?
Кая китте дөреслек?
Кешелеклек, намус чоры
Калды бары - бер «өчлек».
Аптырыйм аңламаганга,
Нигә мондый түрәләр
Кешелекнең юкка чыгып
Баруын бит күрәләр.
Ышанам, килер киләчәк,
Үтәр бу болганчык чор.
Бәхетле булыр бар кеше,
Шатланып җырланыр җыр!

РОЗАЛИЯ
Гаиләңне бәхетле иткән
Көләч йөзле, Розалия,
Бәйрәмең белән котлыйбыз,
Чал башларны ия-ия!
Бәхетле булып яшәгез,
Алда да сез Борис белән.
Аяк баскан һәр җирегез
Сезгә булсын йомшак келәм
Сабаның саф җилләренә
Очрадың да, Чистай кызы,
Төннәрен дә якты булды
Барган юлың ай-йолдызлы.
Телибез Сезгә зур бәхет,
Гаиләгез булсын ишле;
Безгә - сез, кадерле дуслар,
Сезгә - бездән ике бишле!

КҮРЕШҮ
Ара ерак, күңел якын,
Безгә тагы ни кирәк?
Нинди бәхетле бу вакыт,
Очрашсак та без сирәк.
Рәхмәтлебез сезгә, дуслар,
Җыелдык бергә-бергә,
Безнең шулай дуслыгыбыз
Калсын гомер-гомергә!
Җирдә күргән авырлыклар
Узсыннар очып-очып,
Иссен саф саба җилләре,
Иркәләп безне, кочып!
Җыелышыйк һәрвакытта
Шатланып бергә, дуслар.
Барыбыз да шатланышып,
Бер-беребезне котлап!

ЯШЬ ЧАКЛАР
Мин сездән яшьне сорамыйм.
Әле кием тузмаган.
Белеп торам, якын кешең
Кайнар кулын сузмаган.
Елмаеп бер күз сирпесәң,
Яшь чаклар искә төшә.
Серле карашларың синең
Эчемлексез «исертә».
Әле бу яшь синең өчен
Нигезнең ташы гына.
Алда үтәчәк гомернең
Бары тик башы гына.
Без теләгән бар теләкләр
Тормышка ашып торсын.
Бәхет тулы бокалыгыз
Мөлдерәп ташып торсын!
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И ТУГАН ТЕЛ!
И туган тел, синең аша
Бәйләндек күп нәрсәгә,
Сине белү дәвам итә,
Өстән кемдер бәрсә дә!
Сине яхшы белүемә
Мин бәхетле һәм бик шат,
Синең аша аралаштым
Чит илләрдә мин күп кат.
Син бик бай һәм тарихи тел
Күп тамырлар син сузган,
Сине буарга теләгән
Каешлар инде тузган!
Ә шулай да килеп чыга
Бик надан куштаннары,
Биленә каешын такса да,
Төбе юк пл аннары.
И җәмәгать, һәрбер кеше
Үз телен яхшы белсен.
Бу телдә ул яхшы сүздән
Шаярып, матур көлсен!

БӘХЕТ ЕЛМАЮЛАРЫ
Күзләрдә микән, йөзләрдә
Бәхет елмаюлары,
Кайнар сулышлары белән
Тирән тын алулары.
Яратуны белеп була,
Бу бит синең килешең.
Сулышларыңнан билгеле
Кайнар йөрәк тибешең.
Күзеңнән чыккан очкыннар
Әйтерсең лә көзгедә.
Кайнар сөю кочагында
Син батмыйча йөз генә!
Иреннәрең дә елмая,
Кыйгачлап, айдай итеп,
Шунда ук сагына башлыйм,
Атлауга синнән китеп.
Иреннәрең һәм күзләрең
Елмая тимичә дә.
Бит очларың да кызарган
Алмадай икесе дә.

ИДЕЛДӘ
Августның матур көннәре
Күңелләргә бирә ял.
Идел һаваларын сулап,
Саулыкта гел шулай кал!
Табигать ул бик шифалы,
Йөрәкләргә кертә көч.
Иделнең саф, чиста суы,
Төсләре дә зәңгәр төс.
Үз дулкыны сафлык белән
Озайта гомерләрне,
Чын дуслык һәм намус көче
Сындыра тимерләрне.
Замананың авыр чагы,
Булсын саулык, тынычлык.
Юк кына хата өчен дә
Балаларны орышмыйк!
Киләчәк булыр бәхетле,
Бар авырлыклар бетәр.
Алда булган бар борчуны
Тынычлык, саулык тетәр!
Кояшның бу саф нурлары
һәрвакыт торыр дәшеп,
Бәхетләр белән яшәргә.
Язсын гел бергәләшеп!
Киләсе ел бу вакытлар
Бәхеттән генә торсын,
һәркемнең тормыш казаны
Саулыктан мулдан тулсын!

УКУ ЕЛЫ БЕЛӘН!
Яңа уку елы белән
Сезне котлыйбыз, дуслар.
Җылы якларга очалар
Тәбрикләп безне кошлар.
Яз җиткәч, алар кайтырлар
Туган якларга кабат.
Син дә бәхетле яшәргә
Туган телеңне ярат!
Әти-әни, әби-бабай Иң кадерле кешеләр,
Абый-апа, эне-сеңел Алар да да эшең бар!
Шулай тату яшәгәндә,
Бик тырышып укырсыз.
Бердәм дәүләт имтиханын
Бик яхшыга отарсыз!
Бу яңа уку еллары
Уңыш кына китерсен,
Алган документларыгыз Бик күп ВУЗларга кертсен!
Яхшы яктан гына, шулай,
Барысы да сезне белсен,
Шатлыктан, шулай елмаеп,
Чын күңеленнән көлсен!

ГОМЕР МӘҢГЕЛЕК ТҮГЕЛ!
Яшьлегем кайткандай була,
Сине күргәч янымда,
Дус-туганнар һәм гаиләм Бигрәк якын җаныма.
Тәгәрәгән алма кебек
Дөньясы да белмәссең,
Алма коела ботактан Дөнья бетә күрмәсен!
Авырлыклар бик күп булган
Җәмгыять учагында,
Начар шәхесләр дә бик күп
Кешелек кочагында.
Бу борчулар узар, китәр.
Кешелек барысын беләчәк,
Бу чордагы хаталардан Хуҗалардан көләчәк!
Уян син, кешелек, җитәр,
Аң керсен башкаеңа.
Мәңгелек түгел бит гомер,
Изге эш башкар гына!

АЗАН
Бүген бит бездә зур бәйрәм Уразабыз да бетте,
Илһамлы азан тавышын
Күп кеше инде көтте.
Ураза тоткан кешегә
Икеләтә саваплы,
Бүгенге мәккә җилләре
Китерәләр җавапны.
Бик күп җирдә, күп илләрдә
Әйтәләр бүген азан,
Мондый саваплы аваздан Рәхәттә булсын Казан!
Дингә тартылган яшьләрнең
Уң булсын барыр юлы.
Эшләрендә, гаиләдә
Барысы да булсын тулы!
Динебез саклап калган да
Безнең саф телебезне,
Алда да бәхетле итәр Бу туган илебезне!
Туган телдә моңлы көйдә
Бизәрбез өебезне,
Шатланып, шулай көтәбез
Киләчәк көнебезне!

ИЗГЕ ЭШ
Ходай биргән иң изге эш
Була ул - изге, туры.
Ул бит безнең көтеп алган Зур саулык, кояш нуры.

^
<гь
^
^^

Сау үскәч, уйнап оныклар,
Бәхетле балалар да,
Туганнар белән бәйләсен
Бәхеттән аралар да.
Яшәсәк тә төрле җирдә,
Иә авылда, калада,
Хәзер техника заманы Яшәмибез далада.
Саулык һәм тынычлык булу
Зур бәхет бар кешегә,
Хезмәт бәхеттән калмаса,
Юк, борчуның төсе дә.
Бирә бәхет хезмәт, саулык
Бар дөнья да ал да гөл,
Намуслы хезмәт яратсаң Бәхетең булыр - шуны бел!
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КАР БЕЛӘН КИЛСЕН
КЫШЛАР!
Бүген бит иекечэ инде
Көзнең беренче көне,
Шуңа кошлар соң тәүлектә
Очтылар көне-төне.
Әйтерсең лә бу җәй белән
Хушлашты алар шулай,
Киләсе җәйләрне матур
Булдырса иде Ходай!
Көннәре дә торса иде
Кояш һәм яңгырлардан,
Мул уңышлар җыйсак иде
Чәчелгән басулардан!
Яңгырлар да өмет итеп
Каршылыйбыз без көзне,
Кышлары да яхшы килсен Өшетмичә, бит-йөзне.
Шундый зур өметләр белән
Без керербез кышларга,
Тәрәзәләрне җылытып
Кирәк булыр тышларга!
Дус-тату, мул яшәгәндә
Авырлыклар тиз узар,
Кышның авыр салкыннары
Яз җиткәч эрер, тузар!
Кайтыр язның җиткәнлеген
Белдереп киек кошлар,
Уңышлардан һәм шатлыктан Җылыныр илдә тышлар.
Кар белән килсен кышлар!

ЧӘЧӘК АТАР ВАТАНЫМ!
Вакыт чәчәргә орлыкны,
Гел булмас корылыклар.
Язын үсеп чыкан булыр
Хәзер чәчкән орлыклар.
Тишелеп чыккан уҗымны
Күреп без шатланырбыз,
Гаеп иткән кешеләргә
Дәлилләп акланырбыз!
Эш сөйгән колхозчыларның
Хезмәте булмас әрәм,
Хата эзләп йөрүченең
һәр сүзе булыр хәрәм!
Сез бик тырыш игенчеләр,
Мактап кына торырлык.
Була сезнең вакыт шундый Кылны бишкә ярырлык.
Булыр, килер яхшы заман.
Бу изге сүз халкымның
Әле үсәр, даны артыр
Исән калган колхозның!
Начарлык кылган адәмнәр
Җыермасын иңнәрен,
Барысы да ала алмас
Колхозларның җирләрен.

Килер яхшы җитәкчеләр.
Төзәтерләр хатаны.
Күрербез әле шатланып
Чәчәк аткан Ватанны
Якты кояш атканны!

ТЫРЫШТЫК!
Очраучы бу һәр борчулар
Хыялланам кимер дип,
Нинди зур авырлыкка да
Көчем җитте, җиңдем бит!
Артта калыр барысы да,
Авырту да югалыр,
Җыелган бар мәшәкать тә
Таш шикәрдәй, уалыр!
Тынычлык булсын илемдә,
Тормышта, гаиләдә,
Тырышып эшләргә язсын Өй һәм гимназиядә!
Бу авырлыкны җиңәргә
Тырыштык бергә - уртак,
Тормыш иптәшем, балалар
Бар көчне бергә туплап!

АЛАН

^
^

Туган авылым минем - матур Алан.
Күңелем белән һәрчак синдә калам,
Син үстердең саф, нык балаларны,
Алар ныгыта илне, калаларны.
Мишә буең матур, елгаларың
Кире кайта очкан торналарың.
Илгә таныш синдә үскән уллар,
һәрчак шулай, якты булсын юллар!
Авылның бу ямьле тауларында
Уйнап үскән күпме яшь балалар,
Олыгайса да алар инде хәзер Күңел белән гел-гел яшь калалар.
Аланда бар шундый саф чишмәләр Ерактан да соралып эчәләр,
Зәңгәрсу-ак булып алар гел агалар,
Безнең күңелләрне дәвалап тамалар.
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ЫШАНЫЧ
Бу уңыш булганмы эштэ?
Әллә ул бары төштә?
Авырлыклар узды, батты Тормышлар хәзер якты.
Менәрмен бик тиз мин үргә,
Чөнки кермәдем гүргә,
Кылармын зур-зур уңышлар,
Җиңеләер тормышлар.
Саулык булгач, көч бар тәндә.
Шатланып яши бәндә,
Бу кешеләрнең бәхете.
Ул - изгеләр тәхете.
Без яшибез матур җирдә,
Бар нәрсәгә бай илдә.
Җитәкчеләр моны аңлар,
Үз хаталарын барлар,
Яктырып атар таңнар!

якты киләчәк
Хәерле юллар телим мин
Барсына да, амин, амин,
Авырлыкларны җиңәрбез Улларым һәм хатын да мин.
Авырлыклар була - китә,
Кич булса да була иртә,
Иртәләр китерсә саулык Монысы була - бик зур байлык.
Саулык булса бу тормышта,
Эшләп була бик күп эшләр,
Изгелектән бәхет таба
Тормыштагы күп кешеләр.
Кешеләрнең зур шатлыгы Гаиләнең бу байлыгы,
Шатлык белән башлыйк бергә Уңышлы еллар ашлыгы.
Туклык булгач дөнья тыныч.
Кисә алмый үткен кылыч,
Дөньяга килә сабыйлар,
Елмаеп тора абыйлар!
Абыйларга туа алмаш.
Корылыклар, бәлки, булмас.
Тормыш итәр халык ипләп,
Илдә чәчәк атар мәктәп.
Бу безнең якты киләчәк!

ТӘГӘРИ КИТТЕ УЙЛАРЫМ
Тәгәри китте уйларым,
Син тотып алдыңмы әллә,
Анда булган бар фикерне
Күңлеңә салдыңмы әллә?
Фикерләр башка булса да,
Син аны дөрес аңла.
Аера белсәң яхшылыкны,
Йөзәрсең балда-майда!
Кешенең аның гомере
Тора төрле сихердән,
Бәхетле тормыш кичерер Чыкмаса төп фикердән.
Тәгәри барган уйларым
Төп фикерне аңлата,
Кирәкмәс эшкә алынып,
Син үзеңне алдатма!
Тәгәри бара уйларым,
Тормышка булып маяк,
Туктата алмас дошманнар Төртсә дә аңа таяк!
һәркемнең була уйлары,
Тәгәрәп алга бара.
Начар фикергә юлыгып,
Үзеңә салма яра.
Син моны дөрес аңла,
Аннан аптырап калма,
Кабат авырлыклар алып,
Сагыш утында янма!

ЯХШЫ БУЛЫР!
Тормышны бүленә диләр
Кап-кара һәм ап-акка.
Авырлык тишелеп чыкса,
Аны үстермә, нык тапта!
Килгән авырлыклар үтәр,
Йөрәк кенә сүнмәсен.
Янган йөрәкнең ялкынын
Якыннарың сизмәсен!
Аккан сулар кебек шулай
Борчулар агар, китәр.
Мәшәкать һәм авырулар
Узган җил кебек бетәр!
Кирәкми миңа таягым,
Бәлки ялгыш таярмын.
Төзәлеп җиткәч аягым Бар эшкә дә ярармын!
Шундый уйлар белән минем
Хыялымда күңелем,
Бар авырлык артта калгач,
Мин шатланып йөрермен!
Уңайлыклар Ходай бирсә,
Авырлыкны өзсә-киссә,
Барысы да яхшы булыр,
Бәхетләр ташып торыр!

ЯХШЫ БЕЛӘМ!
Бүген дэ кояш елмая.
Тәрәзәдә нурлары,
Киләчәккә бәхет теләп,
Күрсәтәләр юлларны.
Барысы да яхшы булса,
Мин теләрмен үтәргә,
Тормышның бәхет йомгагын
Акырынлап сүтәргә!
Тәгәри бара йомгагым,
Бәрелеп киртәләргә,
Йөрәк һаман әйди алга,
Карамый иртәләргә.
Алда күбәйсә киртәләр,
Курыкма, ват та тура.
Очраса тирән чокырлар,
Аларны читтән ура.
Әй, син, күңелем йомгагы,
һәрвакыт син бул тере,
Күңелдә булса ышыныч,
Алардан син иң бере.
Ышанып яшәргә булса
Намуслы хезмәт белән,
Бар авырлык артта калыр.
Моны мин яхшы беләм!

ЯКТЫ НУР
Бүген бәйрәм барыбызга.
Сез дә шуны белегез.
Тормышның зур басмасында
Аяк баскан көнебез.
Дөнья ул һич көтмәгәндә
Төшерә сынауларын,
Ап-аяз җәйге көндә дә
Сиздерә кырауларын.
Авырлыкларны җиңәргә
Булсын гел пар канатың,
Балалар да хөрмәт итсен
һәрчак ата-анасын!
Саулык, тынычлык булганда,
Барысы да булыр яхшы,
Болганчык, авыр көннәр дә Ачылды, хәзер якты.
Тормыш иптәшем, балалар,
Бәхетләр телим сезгә.
Йолдызлар, кояш, ай нуры
Теләп яктыртсын безгә!
Саулык, бәхет, хөрлек тели
Якты нур йөзебезгә,
Гел шулай шатланып йөрсен
Оныклар өебездә!

САУЛЫК КИЛӘЧӘК!
Тормышка бастык
Парлы атларда,
Алган белемне
Кирәк якларга!
Шулай тырышып
Керештек эшкә,
Авыр чакларда Кердек киңәшкә.
Тырышлык белән
Узды күп еллар,
Эш вакытында
Тартылды кыллар.
Бар авырлыкны
Җиңдек киңәшеп,
Зур шәхесләргә Эштә тиңләштек!
Зур мактауларның
Булдык иясе,
Медальләр белән
Кием киясе.
Барысы да безнең
Уртак эшебез,
Тырыш, намуслы,
Эшчән кеше без!

Рәхмәт, иптәшем,
Булдың киңәшчем,
Авыр вакытта
Бик нык тиңдәшем.
Безгә дә бирер
Саулык - киләчәк,
Уллар, оныклар
Бәхет бирәчәк!

БАЙЛЫК БУЛЫР!
Бүген бит инде
Сентябрьнең дә
Искечә менә
Җитте икесе.
Эссе көннәр дә
Үттеләр, бетте,
Моны күптәннән
Кешеләр көтте.
Табигатькә дә
Кирәк дымлылык,
Быел булмады
Инде ун еллык.
Көткән уңышны
Җыеп булмады,
Әзер келәтләр
Бер дә тулмады.

Төтеннәр керер
Хәзер йортларга,
Запас икмәкне Кирәк тотарга!
Күп тәмле исләр
Морҗадан чыгар,
Авырлыкларга
Халкыбыз чыдар!
Тик кирәк безгә
Ты нычлык-саул ык,
Тулыр келәтләр Булыр зур байлык!

КЫЛ ЯХШЫЛЫК
Кулыма каләм
Алган чакларда,
Килә хәтергә Бала чаклар да.
Без уйнап үскән
Матур табигать,
Алар барысы да Булган зур нигъмәт.
Бу матурлыкны
Нигә без саттык,
Булган нигъмәтне Нигә югалттык?

Сәер кешеләр
Дөньяга килде,
Байлык каршында
Алар эреде.
Күзләре тонган,
Кипсен, корысын;
Капчыкларына Тик байлык тулсын!
Мондый «ишәкләр»
Белми гомерне,
Булмый беркайчан
Җиңеп үлемне!
Мондый байлыгың
Белән син менә,
Кыл яхшылыклар,
Изгелек кенә!
Яшәрсең шулай
Изге тормышта,
Яхшылык син кыл,
Бераз тырыш та!

БОРЧУ КИТСЕН!
Күңел дэ шат, көн дэ матур,
Дөнья бик тэ ак бүген,
Инде күптән көтеп алган,
Ял итәрлек чак минем.
Кешегә соң күпме кирәк?
Ныклы саулык, тынычлык,
Боларны яулап алырга
Үзебез нык тырыштык.
Бергә булу, бердәм булу
Авырлыкларны җиңде,
Үсеп чыккан авыртулар
Таркалды, бетте инде.
Алда да шулай нык булыйк,
Бирсен Ходай гомерне,
Тормышны уңга борырга,
Утка салыйк тимерне!
Булса әгәр чын түземлек,
Нык тырышлык кешенең,
Авыртулар чыгар юкка,
Бетәр борчу исенен!
Елмаеп чыгар кояш та,
Бүгенге көндәге күк.
Борчу-мәшәкать калдырма,
Барысын бергә җый да түк!
Гаиләдә булган барлык
Тынычсызлыклар бетсен.
Бар булган борчу-мәшәкать
Җил белән очсын-китсен!

БӘХЕТЛЕ БУЛЫГЫЗ!
Бәйрәм белән сезне, дуслар,
Хөрмәтле фикердәшләр,
Намуслы хезмәт булмаса,
Яшь буын безнең нишләр?
Сез булгач белем бирергә,
Укучылар безнең шат,
Шулай тырышып, эшләгәч,
Йөзләребез булыр ак!
Бердәм дәүдәт имтиханын
Биреп чыгыйк тырышып,
Барысын да юлга тартыйк Ялкауларны орышып.
Рәхмәтлемен сезгә, дуслар,
Уңышларыгыз зурдан,
Гел шулай алда барыгыз Төшеп калмыйча турдан!
Гаилә бәхете сезгә,
Сау-сәламәт булыгыз,
Гел шатлыклар биреп торсын
Улыгыз һәм кызыгыз!
Бәхетле булыг ыз!!!

УКЫТУЧЫЛАР КӨНЕ
Көне дэ бит бүген матур Аязып, балкып тора.
Җылы якка китәр кошлар
Кабат җыелыш кора.
Бүгенге көн илебездә
Укытучы бәйрәме,
Шуңа да бит иртә баштан
Килә котлау сәламе.
Шат йөзле укучылар да
Елмаеп, балкып тора,
Киләчәктә кем булырга
Ак планнарын кора.
Иң намуслы эш төредер
Укытучы һөнәре,
Менә шуңа нык таянып Күп нәрсәне бел әле!
Саулык теләп сезне котлыйм.
Уңыш килсен яңадан,
Барыбызга бары хөрмәт һәрбер ата - анадан,
Рәхмәт барлык баладан!

КӨЗ УРТАСЫ
Бүген аз-маз яңгыр ява,
Көзнең дэ бит уртасы,
Монда биргән киңәшләрне
Яхшы эшкә тотасы!
Көне дә бүген бик тыгыз Иртән имтихан бирдек,
Аннан - туры җыелышка Мондый хәлне күп күрдек.
Тик файдасы гына булсын
Бу эшләрнең башкарган,
Бар гаиләнең өстәле Тулып торсын ашлардан!
Безнең янда һәрчак торсын
Шундый якты өмет басып,
Укучылар ВУЗ ишеген Керсеннәр бик киң ачып.
Уңышлар, торсын ташып!

ТАБИГАТЬНЕ САКЛЫЙК!
Таң ата, кояш елмая,
Юрганын сала урман,
Ап-ак, сап-саф томан белән
Ябынып торган булган.
Уяналар кош-кортлар да,
Очалар, шуышалар,
Матур көн буласын белеп
Бер-берсен куышалар.
Табигать бай бар нәрсәгә,
Ул чисталык, ул җиләк,
Аны болай саклау өчен
Тәрбия, теләк кирәк!
Без дә булыйк чын кешеләр,
Үзебезне гел аклыйк,
Күп буыннар аша килгән
Тәрбияне нык саклыйк!
Киләчәк буыннар безнең
Булсыннар бай, бәхетле,
Сакласак бу табигатьне,
Булырлар бик рәхмәтле!

ҮПКӘЛӘМИК!
Ник яна соң бу йөрәкләр?
Әллә яшерен ут бармы,
Тормышта иркен яшәргә Яшәү урыны тармы?
Без дә аны кайчак аңлап,
Чишмә сулары эчик,
Хыялда - күктә очмыйча,
Нык басып, җиргә төшик!
Йөрәккәем, ничек болай
Барысын алдан беләсең?
Изгелек, яхшылык өчен Янасың да көясең!
Синең эшне генә шулай
Аңлаучылар хәзер аз,
Бәлки үзләрен ачарлар Килеп җиткәч якты яз!
Зур өметләр белән генә
Салкын кышны үткәрик.
Күңел кайчак төшкән булса,
Үпкәләмик, күтәрик!

ЯКТЫ БУЛЫР КӨНЕБЕЗ
Нигә соң бу дөнья болай?
Бик җавапсыз кешелек,
Начарлык кылырга тели
Барны юкка төшереп.
Нәтиҗә булса да күркәм,
Тырышмыйлар күрергә,
Эшләр шартын, уңышларны
Теләмиләр белергә!
Ник үзгәрде хәзер халык?
Болай бит түгел идек,
Бер кабарлык икмәкнең дә
Яртысын бирә килдек.
Хәзер, дөнья түгәрәк, дип,
Тәгәрибез каядыр.
Нык басарга тырышсак та,
Аяклар бит таядыр.
Без телебезне югалтмыйк.
Ныгытыйк үткәннәрне.
Даһи затларны онытмыйк,
Хөрмәтлик өлкәннәрне!
Киләчәк булыр өметле,
Ныгыр тагы телебез,
Үз телендә һәм динендә
Чәчәк атар җиребез.
Якты булыр көнебез,
Сез барысын белегез,
Күңелегез төшкәндә дә,
Елмаегыз, көлегез!

БӘХЕТЕБЕЗНЕ ТАПТЫК
Мөгаллимнәр булып бүген
Мәктәп ишеген ачтык.
Балалар белән эшләүдә
Үз бәхетебезне таптык.
Исәнмесез, саумыссз! - дип,
Гел татарча дәшәрсез,
Директорның ярдәм кулын
һәрчак тоеп яшәрсез!

ХӨРМӘТЛЕ ШӘХЕСЛӘР
Роза апа, Шәриф абый,
Сезгә телибез саулык,
Уңышлар, ихтирам, хөрмәт Тормышта булсын байлык!
Исемегез дә бит Сезнең
Гөләп гөле исеме,
Шәриф абый, Роза апа
Исемендә - җисеме!
Гомер буе сез бирдегез
Зур белем һәм тәрбия,
Сезгә рәхмәтләр әйтәбез,
Башларны ия-ия!

Телибез сезгә бәхетләр,
Шатланып, көлә-көлә,
Озын гомер, саулык теләп Равил белән Зөһрә!

РӘХӘТТӘ ЯШӘРБЕЗ!
Телем әйтә алмаганны,
Әйтәләр бит күзләрем.
Күпме генә мактасам да,
Җитмәс кебек сүзләрем.
Әй йөрәгем, йөрәгем,
Нигә болай тибәсең?
Дөньяның нык үзгәрүен
Тоясың бит, сизәсең.
Кышлар узып, язлар җитәр,
Килер матур җәе дә.
Шифалы үлән яфрагыннан
Тәмле булыр чәе дә.
Табигать кебек чистарыр
Кешеләрнең дә йөзе!
Туганлык-дуслык юлыннан
Узган булыр һәр сүзе.
Килер бик матур заманнар Бик рәхәттә яшәрбез.
«Әфәндем һәм ханымнар», Бик бәхетле дәшәрбез!

ТАБИГАТЬ УЛ - ЗУР ГАИЛӘ
Зәңгәрләнеп ага елга
Әллә күк шәүләсеме?
Көн дә, төн дә ул зәңгәрсу Табигать хәйләсеме?
Чупырдап уйный балыклар,
Сикереп уңга-сулга,
Изге юл тели кешегә,
Кузгалгач кайтыр юлга.
Табигатьне күрә белсәң,
Ул - бик матур хәзинә.
Аның гүзәл сыйфатлары
Очырыйдыр һәр җирдә.
Без - кешеләр, шуны күреп,
Пычыратмыйк - чистартыйк,
Ял иткәч, калган әйберне Ташламыйк, читкә атмыйк!
Табигать ул - зур гаилә.
Без аның балалары.
Саф һавада туып үскән
Чиста - пакь «алмалары»!

ЯҢА ЕЛ БЕЛӘН!
Бар җиргә дә ак кар ява,
Акка төреп галәмне,
Матурлыкка түзә алмый,
Кулга алдым каләмне.
Ак кар кебек яңа еллар
«Ак бәхетләр» китерсен,
Булган борчу-мәшәкатьне
«Ялт» иттереп бетерсен!
Ак бәхетләр сезгә телим,
Хезмәттәшләр, балалар.
Укуда һәм зур эшләрдә
Якынайсын аралар.
Яңа ел безгә китерсен
Нык ышаныч һәм саулык,
Акрын гына ак кар ява,
Җилпегән кебек яулык.
Уңышлар белән без башлыйк
Уку елы яртысын,
Бердәм Дәүләт имтиханын
Яхшы бирик барысын!

ХАЛКЫМ ҖЫРЛАРЫ
Халкымның дәртле җырларын
Җырласам бер өздереп,
Яшьлегем минем яңадан
Әйләнеп кайтыр кебек.
Безнең халык бик күптәннән
Игеннәр чәчкән, урган;
Эшләр беткәч, һәр авылда
Сабан туйлары узган.

БӘХЕТ - НАМУСТА
Җырлаган идем күңелдән,
Ут чыкканын сизмичә.
Утырган идем моңланып,
Йөрәгемне белмичә.
Ут ялкынын тетеп үтеп,
Биеклеккә менәмен.
Гел яхшылык кына кылган
Якыннарны күрәмен.
Изгелек, намус - зур бәхет,
Аңласын иде һәркем.
Бар кеше дә чын бәхетне
Намустан табар, бәлкем.

НАСЫЙП БУЛСЫН!
Күңел тойгылары белән
Дәшәм мин сиңа, халкым,
Өйрәттең син сабырлыкка,
Булса да эчтә ялкын.
Ерак тарих баткагыннан
Әйтерсең, кемдер дәшә;
Авырлыклар булса да - җиң!
Яшә халкым, син яшә!
Биик әле парлап шулай,
Бәхетләр ташып торсын.
Гимназия төзелгәч тә
Биергә насыйп булсын!

ТӘБРИКЛӘҮ
Чын күңелдән сине котлыйм,
Якын дус итеп күрәм.
Бар теләкләрне йомгаклап,
Кочаклап сине үбәм.
Алда әле озын гомер,
Үтәсе дә үтәсе,
Йөз яшьлек гомер йомгагын
Сүтәсе дә сүтәсе.

УЗГАН ГОМЕР
Атлыйм иртән таныш сукмаклардан.
Күз яшедәй кайнар чык тама.
Гомер узган, юл тузаны тузган,
Узган гомер аларны ала.

^
^
^
^ *

Таныш сукмаклардан сине карыйм
Атлыйм яшьлегемә яңадан.
Сәламлиләр иелеп яшь каеннар,
Ишетелә шатлык алардан.
Иртән чәчәк аткан матур гөлгә
Кичен кырау төшеп коелды.
Таң алдыннан җылы җилләр исеп,
Узган гомер кебек тоелды.

ЕЛМАЯСЫҢ СУЗЫП КУЛЫҢНЫ
Сүзләр белән генә аңлатып
Булмас инде йөрәк ярасын,
Бәлки, үзең минем хәлемне
Кайчан булса да бер аңларсың.
Тормыш сукмаклары - зур ара,
Ник яна соң йөрәк, ник яна?
Басар өчен сагыш утларын,
Күзләремә минем бер кара!
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Хыялларда очам айларга
Зәңгәр күктә йөзәм төнозын,
Син бит минем җирдә балкыган
Бердән-берем, якты йолдызым.
Төшләремдә гел син янәшә,
Елмаясың сузып кулыңны.
Мине шулай сагыш утларында
Яндырырга диеп тудыңмы?

ТОРМЫШЫГЫЗ ЯКТЫ БУЛСЫН!
Йөрәгеңә сыйдыргансың
Бар баланың моң-зарларын,
Уйлап бары безнең хакта,
Онытасың җирдә барын.
Бу чәчәкләр ал таҗларын
Сезнең өчен махсус атты,
Эшләрегез бәхет бирсен,
Тормышыгыз булсын якты!
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САБА ҖИЛЛӘРЕ
Бүген бәйрәм - яз башланды,
Кошлар кайтырлар тиздән.
Кайчан дөньяга киләсен
Рафинат та бит «белгән»

Л
^

Исеме дә аның яхшы,
Дәрәҗәсе - югары,
Ул сыздырып уйнаганда,
Җырламыйча тор әле!
Көтеп ала укучылар
Аның эшкә килгәнен,
һәрвакыт яхшы аңлата
Үзенең бар белгәнен.
Сиңа саулык, озын гомер,
Юлларың һәрчак уңсын,
Гаилә һәм эш бәхетең
Гел шулай тулып торсын!
Саба җилләре китерсен
Хәбәрнең гел яхшысын,
Тормышыгызда көннәрнең
Бары тик гел яктысын!
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ТЕЛӘК
Рәхәтләнеп без җырлыйбыз.
Җырга теләк бездә зур.
Шул теләкне искә алып,
Оешты да бездә хор.
Бүген бәйрәм, шуңа килдек
Чәчәк бәйләме белән,
Сезне шулай тәбриклибез
Белем бәйрәме белән.
Яшьлек бит чәчәктәй матур,
Янында гел кыңгырау,
һаман да колакта сыман
Беренче саф яңгырау.
Теләкләр сезгә теләргә
Күп сүзләр мин эзләдем.
Җыр белән сүзне әйтергә
Ахырда мин теләдем!

ЯКТЫ ТОРМЫШ АЛДА!
Күзләрең синең
Нигә борчулы,
Әллә дөньяга
Синең ачумы?
Язгы кичләрне
Парсыз үткәрмә,
Тормыш сынавын
Ялгыз күтәрмә!
Дөнья ул матур,
Матур көннәре.
Тормышка өмет
Өзмик элгәре!
Бар ул синең яр,
Тик син каршы бар,
Аның хисләрен
Кабул итеп ал!
Артта гомернең
Авыры, үткәне;
Якты тормышың Алда, көт әле!

АККОШ
Дөнья матур һәм бик назлы,
Кирәк кадерен белергә.
Себереп пычрак, мәшәкатьне,
Кирәк гөлгә күмәргә!
Аккошлар - ак тормыш тели,
Парлы булсын - аерма.
Парлы тормыш - ул зур бәхет,
Канатларны каерма!
И кешеләр, булыгыз шат,
Табигать булсын матур.
Җимермәгез табигатьне Матурлык кабат кайтыр!
Табигатьне саклый белмәү
Китерде безгә кайгы,
Үз парларын югалттылар,
Кешелек, чистар, айны!
Табигать кабат чистарсын,
Безнең кебек - аккошлар.
Барыбыз да парлы булыйк Аермасын язмышлар!
Кешеләр дә безне аңлар,
Матураер табигать.
Пар аккошлар мәңге шулай
Шатланып очар кабат!

Без бәхетле синең белән,
Түгәрәк бар дөньябыз.
Икәү бергә чүкердәшеп
Беркайчан да туймабыз.
Иркәлим буй-сыннарыңны,
Карыйм да йөзләреңә,
Керфекләреннән дә үбәм,
Елмаеп күзләреңә.

ТАБИГАТЬ КӨЧЕ
Әй табигать, нинди зур көч
Сиңа бит яшеренгән;
Бар тереклек сине сөя,
Ярата хәтереннән.
Син тыныч, матур булганда,
Дөньясы да түгәрәк.
Сине саклый белүчене
Утырталар түргәрәк.
Табигать зур көчкә ия,
Белергә кирәк аңлый,
Аны белгән, тойган кеше Күп эшләсә дә армый!

Челтерәп аккан чишмәләре
Көч бирә бит йөрәккә,
Кырыйлары чиста булса
Күркәм, матур бигрәк тә!
Әй табигать - син зур бәхет,
Кирәк сине сакларга;
Сине таптап, кисүчедән
Алып калып, якларга
Син сер бирмә ятларга!

ТЫНЫЧ ЙОКЛА
Уникенче елның да бит
Җитте бу - икенче мае,
Күңелдә юктыр тынычлык
Эш тә бармый, юк бер җае.
Шул чак ишетелде хәбәр:
«Дөньялыктан Туфан киткән!»
Халыкның зур ихтирамлы
Шәхесенә чират җиткән.
Көнен дә һич булмый аңлап
Бик болытлы, юк кояшы;
Кошлар да сәер чыркылдый,
Әйтерсең лә юк оясы.

!

Бар өлкәннәр һәм балалар
Авыр сулап, уйга калган;
Чөнки Туфан Миңнуллинның
Йөрәге бүген туктаган.
Тыныч йокла, җаның изге,
Урының булсын - җәннәттә.
Син үстергән бу саф гөлләр
Чәчәк атар, әлбәттә!

ТУФАН МИҢНУЛЛИННЫҢ
«ТОРМЫШЫМ - БУЛМЫШЫМ»
КИТАБЫНА*
Көчле - һәрчак булсын кыю,
Авырлыклар - үтәчәк,
Әгәр абынып егылсаң,
Көчсез таптап китәчәк.
Без кыйнаганга түзәбез,
Мактаганга гына - юк.
Намуслы хезмәт — зур байлык,
Шуңа да бит тамак тук.

* Т.Миңнуллинньщ «Тормышым - булмышым» китабындагы әйтемнәргә карата язылган шигырь.
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Намуслының бар да тәртип,
Өс-баш чиста кигәне,
Хатын-кызның юк дөньяда
«Мин гаепле!» - дигәне.
Эштә һәм тормышта булган
Борчуларга түзәсең,
Өйләнгәч кенә үзеңнең
Ахмаклыкны беләсең.
Искәрмәстән туктап кала
Авыр йөкне тарткан атым,
Юлда бала җитәкләгән
Дөньядагы чибәр хатын.
Балаларның зур бәхете Эчкерсез көлүләрендә,
Кешеләрнең кешелеге Ояла белүләрендә.
Кая соң безнең чынбарлык?
Дөреслекләр соң кая?
Утка салгач, карт агач та
Яшь агачтай, нык яна.
Эшеңне яратып кылсаң,
Гел син алга барырсың.
Йокың һәрчак тәмле булыр Чиста булса намусың!

Татар китабын укырга
Җитми хәзер көн һәм кич,
Укырга бер әйдәп булмый
«Ишәк, сарыкларны» - һич.
Акыл-тәрбиясез яшәү Тормышта бу нык ялган,
Яшьлек белән мактанмагыз Ул инде бездән калган.
II
Әгәр тырыш кеше булсаң,
Тамак ягың булыр тук.
Тууың белән мактанма Монда синең эшең юк.
Дөньяларга килүләрне
һәрчакта да күрмәсләр,
Намус белән яшәмәсәң Киткәнеңне сизмәсләр.
Гаптери камчысы диләр,
Хайваннар курка - китми,
Татар булу өчен шулай
Гаптери булу җитми.
Яшь вакытта тирә-юньне,
Матурлыкны күзлисен.
Өйләнгәнче син үзеңнең Ахмаклыкны белмисен.

Изге эшлэр башкарганда
Ялварасың, үтенәсең;
Эш бетереп, ял иткәндә Кирәклеген төшенәсең.
Авырлыклар килгән вакыт,
Кирегә эшләтмәгез,
Минем адашасым килә Зинһар, юл күрсәтмәгез!
Коры сүз белән бер эшсез,
Барысын да бетерәсең.
Болай төбәлеп карама Кытыкны китерәсең!
Тормышны матур җайларга
Бик тырыша, этә-төртә;
Бар серен ачып бетергәч,
Хатын-кызның кызыгы бетә.
Авырлыклар килгән чакта,
Беркайчан төшмә эреп,
Хатын-кыз да бик бөек зат,
Почти ул - ирләр кебек!
Ай матур, балкып торса да,
Ул бит бездән бик ерак.
Яратканда акыл сатмый Яратуы яхшырак!

Ill

Кабул итәбез укырга.
Барысы яхшы - тавыш көр,
Бик күп артык ихлас булу Шәрә йөрү белән бер.
^
k

^Р

Кайберләрең мин аңламыйм,
Аралашмый, йә ул көлми;
Күңелендә җыр йөртмәсә —
Игенне ул игә белми.
Бала чакны төштә күрәм:
Бакчада читән икән.
Ныклыгын тикшерим дисәм
Йокламый ятам икән.
Чын дөреслек җиңсен өчен
Туры килә каршы йөзәргә.
Бер ир кадерен белмәгән затларга
Насыйп була меңгә түзәргә.
Әгәр черки булып үзең
Эчеп торсаң кан гына,
Сытып китәчәкләрен бел Яхшылык кыл, абынма!
Начар затлар атар иде,
Нәфсе белән берни белми,
Әле ярый фәрештәләр
Күзгә күренеп очып йөрми.
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Хатыныңны сөяркәдәй
Матур күрәсең килсә,
Аерыл да янына йөр һәр бер көнне иртә-кич!
Туган авыл зиратына
Кайталар гел каладан,
Ун муллага ялынганчы Сора син бер Алладан!
Яхшы дусларың булганда,
Шаяртыр да уйнатыр,
Эт белән йокларга ятсаң,
Борча тешләп уятыр.
Әгәр изге кеше булсаң,
Кирәк дөреслекне белү.
Түрә әйткән тозсыз сүздән
Курыкмыйча, кискен көлү!
IV

Яуган карда чаңгы белән
Ак юл яра япь-яшь парлар,
Шәһәр өстенә яуганы Аның иң бәхетсез карлар.
Яшь вакытта бар кеше яшь,
Син - яшь, дию кирәкми,
«Яшьлегем - юләрлегем!» - дә
Бар кешегә эләкми.

Йэ бол ай ул, йэ тегеләй,
һич аңламый аны күңел.
Салпы якка печән кыстыр Саламга ул риза түгел!
Кешене бизи - матурлык,
Яңа кигән өс-кием,
Синнән барыбер көнләшмиләр
Синең потың бер тиен.
Нык басып алга барырга
Оралар да ералар,
Синең телең тик тормый шул Шуңа колак боралар.
Өметләнеп кенә йөрсәң һич бирмәсләр сиңа рөхсәт,
Күрсәтер нәрсәң булганда,
Читенсенми, аны күрсәт!
Кияүгә чыкканда синең
Яшең булсын кызларныкы,
Әбиләр акылы белән Яшә тормышта данлыклы.
Кешегә кирәк даими
Аң-белем тутырырга,
Сарыклар өйрәтмәсеннәр Ничек кәҗә булырга!

Дошманыңны син хөрмәт и
Гел яхшылык кыл гына,
Сиңа булган чын бәяне
Белә бары ул гына.
Хатын - кыз бәхетле булса,
Дөнья рәхәте була,
Ул хәстәрләгән нигъмәттән
Өстәлләр тулып тора.
Халкыбызның даһилары
Безгә якын алар - барча,
Йоклаганда син гырласаң,
Гырла бары тик татарча!

^

ЛТч
U \

107

Олы шәхес!
Яшьлеккә кайту
Яшиселәр алда әле
Йөрәк ярсуы
Моң ага
Ышаныч
Теләк
Язмыш
Зөһрә!
Мәрхәмәтле Динә
Табиб Игорь Максимовичка!
Якты язмыш
Тормыш матурлыгы
Алсу
Айгөл
Рәхмәт!
Уңган туташларга!
Апае кызы Гүзәл!
Лилия
Нурҗиһан
Авыру теләге
Чулпан
Зөһрә - Чулпан йолдызы
Балалар
Сөеклем
Билгесезлек
Чәчкә рәнҗеше
Арала томаннардан
Күңел яшьлеге
Күңел төшенкелеге
Укытучыма!
Моңлану
Курыкма!
Бәхет ачкычы
Изге язмыш

5
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7
8
8

9
10
10
11

12
13
14
15
16
17
I8
19
20
20
21
21
22
23
24
24
25
26
26
27
27
28
29
29
30
30

Сер
Ялкынлы күңел
Бәхетебез кайтсын
Котлау
Ходай биргән язмыш
Теләк
Яңа ел кары
Син кирәк!
Әнкәй
Бәхетле яшик
Әйтер сүз
Бирешмик!
Бәхет телим
Римма ханыма
М и н үкенмим
М и н гаеплеме?
Җ ы л ы хисләр
М и н әзермен якларга!
Күңел ярсуы
Гөрләвекләр
Күз нурым
Вакыт дәвасы
Белмәдем
Бәйрәм белән!
Иделдә сәяхәттә
Укучыларыбыз!
Айдар белән М ө н и р ә
Гимназиям
Халкыма рәхмәтлемен
Д ө н ь я теләге
Кеше я з м ы ш ы
Сынау
Киләчәккә ышыныч
Улларыбыз!
Куаныч

31
31
32
32
33
34
35
35
36
37
38
38
39
40
41
41
42
42
43
43
44
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45
46
47
48
49
50
50
51
52
53
54
55
56
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Нык ышаныч
Милләтләр дуслыгы
Хөрмәтле шәхесләр
Баш иябез
Ихтирам
Аттестатлы булсыннар иде
Шатланып җырланыр җ ы р
Розалия
Күрешү
Яшь чаклар
И туган тел!
Бәхет елмаюлары
Иделдә
Уку елы белән!
Гомер мәңгелек түгел!
Азан
Изге эш
Кар белән килсен, кышлар!
Чәчәк атар Ватаным!
Тырыштык!
Алан
Ышаныч
Якты киләчәк
Тәгәри китте уйларым
Яхшы булыр!
Яхшы беләм!
Якты нур
Саулык киләчәк!
Байлык булыр!
Кыл яхшылык
Борчу китсен!
Бәхетле булыгыз!
Укытучылар көне
Көз уртасы
Табигатьне саклыйк!

57
58
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61
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65
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71
72
73
74
75
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77
78
79
80
81
82
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84
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87
88
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Үпкәләмик!
Я к т ы булыр көнебез!
Бәхетебезне таптык
Хөрмәтле шәхесләр
Рәхәттә я ш ә р б е з !
Табигать - ул зур гаилә
Я ң а ел белән!
Халкым җ ы р л а р ы
Бәхет - намуста
Н а с ы й п булсын!
Тәбрикләү
Узган гомер
Елмаясың сузып кулыңны
Т о р м ы ш ы г ы з я к т ы булсын!
Саба җилләре
Теләк
Я к т ы тормыш алда!
Аккош
Табигать көче
Тыныч йокла
Туфан Миңнуллинның « Т о р м ы ш ы м - булмыш ы м » китабына
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