
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Туган җир 

 

Туган җирем минем!  

Бу сүзләрдә күпме мәгънә, 

Күпме хисләр бар. 

Бу сүзләрдә күпме кешеләрнең 

Үз сагышы, моңы, назы бар! 

Бу сүзләргә ничә еллар буе 

Күпме кеше табынып яшәгән. 

Еллар үткән, әмма бу сүзләрнең 

Кодрәтләре һич тә сүнмәгән. 

Еллар, айлар, көннәр үткән саен 

Бу сүз һаман телә бәгырьне. 

Нинди урын, нинди йолдыз бар соң, 

Туган-үскән җирдән кадерле?! 

Юк! Бер җирдә юк андый йолдыз, 

Бер җирдә юк синдәй кадерле! 

Әнкәм-әткәм кебек сөям сине 

Аунап үскән туган җиремне! 

                              1985 ел 

 

* * * 

Хатирәләр, янә хатирәләр 

Алып килә яшьлек таңыма. 

Сөелүем, янып сөйгән чагым 

Күз алдыма гүя чагыла. 

Үткәннәрне кабат хәтерләсәм 

Күз алдымда тора шәүләсе. 

Икәү бергә, бер-беренә сыенып 

Басып торган каен кәүсәсе... 

Яшьлек сөюебез ядкаре 

Булып калды каен шаулавы. 

Сөюебез генә шул каендай 

Шаулап яфракларын ярмады. 

                                                              1986 ел    

 

 

 

 



Кемнәр урар икән? 

 

Туган якка тагын яз килде, 

Гөрләвекләр ага елгадай. 

Һәрбер җирдә язгы, дәртле моңнар, 

Сыерчыклар кайтты ерактан. 

Сайрый кошлар, сайрый бертуктаусыз –  

Сагынып кайткан алар бу якны. 

Тик нигә соң әле күңелем һаман 

Өнәп бетерми соң бу язны? 

Әллә инде сагышларым баса 

Күңелемнең матур уйларын. 

Кемнәр урар чәчәкләр туй иткән 

Безнең тугайларның буйларын? 

                                1985 ел 

 

Үзгәрде бар дөнья 

 

Көз инде, үзгәрде бар дөнья, 

Үзгәрде күңелем уйлары. 

Уйларда, бары тик уйларда 

Уздырдым яшьлегем туйларын. 

Көз инде, үзгәрде бар дөнья,  

Яфраклар оча бит җилләрдә. 

Нигә соң очрата алмыймын? 

Кайда  син, кайдагы илләрдә? 

Көз инде, үзгәрде бар дөньям, 

Йөрәгем гел яна, ашкына. 

Тик сине табалмыйм, тик сине, 

Күңелем гел сине сагына. 

Көз инде, үзгәрде бар дөнья, 

Сагышлар күбәйде, сагышлар. 

Күлләрдә бик моңсу тибрәлә 

Сагышлы камышлар, камышлар. 

 

                                  1985 ел 

 

 

 



Тукай теле – туган телебез 

 

Еллар үткән саен, ерагая ара... 

Тукай шәхесе безгә якыная бара. 

Кадерлерәк була һәрбер сүзе 

Әйтерсең лә, бүген ул – монда үзе. 

 

Мирас булып калган шигырьләрнең  

Телдән төшми бүген яңгырый. 

Туган телем – Тукай теле булып, 

Җир шарыннан горур гына атлый! 

 

 

Гимн булып яңгырый “Туган тел”ең, 

“Шүрәле”не белә Җир шары... 

Халкыбызның йөзен, рухи асылын 

Кем әйтә ала бүген шулай тагы?! 

 

 

Сабый чакта яра алган җанкаеңа 

Җәрәхәтләр азмы өстәлгән?! 

Милләт өчен янып-көеп синең 

Аз гомерең дә тыныч үтмәгән. 

 

Егерме җиде яшь – ул нибары, 

Шулкадәрле гомер кичергән. 

Табигатьтән килгән бөек талант 

Һәм тырышлык бушка китмәгән. 

 

Мәңгелеккә күчте исемең бүген... 

Тукай теле – туган телебез. 

Шул илаһи телдә сөйләшәбез 

Һәм зурлыйбыз сине бүген без. 

 

Җырларыңны җырлап юанабыз 

“Милли моңнар” һәрчак телләрдә. 

Сине генә юксынабыз, Тукай, 

Ишетелә күк тавышың җилләрдә... 

2006 нчы ел 



 

 

 

Чаллы укытучыларына 

 

Мәгърифәт чишмәләрегез 

Челтерәп агып торсын. 

Бездән сезгә изге теләк –  

Эшләрегез уң булсын! 

Татар теленең гомере 

Кояштай озын булсын, 

Исән һәм сау, төзек, матур 

Булып яңгырап торсын! 

Телем исән – халкым яши 

Моңлы озын җырларда, 

Китапларда, мәктәпләрдә 

Һәм килер гасырларда! 

                                                                  1994 ел 

                   
*** 

Сөйгәннәр янмый кем янсын, 

Язгы, дәртле хис белән. 

Йөрәгең тоташ ялкында 

Сөю-ялкын, мин беләм... 

 

Уй-хисләрең язгы ташкын булып 

Уяттылар миндә якты моң. 

Саф сөюең яз яктысы булып 

Күңелемне яктыртырмы соң? 

 

Кошларны да дәшә көлү тавышың, 

Бөреләрне хәтта уята. 

 Син - асыл зат,  син-сөюем минем, 

Бар табигать сине ярата. 

 

 Күктә нур син, җирдә бер гөл 

 Синең күңелең язгы таң сыман. 

Син - бәхетем минем, куанычым, 

Минем сөю тулган ай сыман. 

                         1992 ел 

 

 



Юксыну. 

 

Тагын   җиргә язлар аяк баса,  

Тагын ташый ярсу елгалар. 

Күңелемнән, әни, сине эзлим 

Багышлыймын сиңа догалар. 

  

Бу дөньяда гадел яшәдең син 

Авырлыклар күбрәк күрдең шул... 

Тик шулай да  “Балаларым” диеп, 

Тырыштың син, ярдың безгә юл. 

 

Дүртебез дә Сезгә рәхмәтлебез 

Укыттыгыз, КЕШЕ иттегез. 

Әткәй белән бергәләшеп безне 

Дөрес итеп тәрбия кылдыгыз. 

 

...  Бүген Сез юк безнең арабызда 

Читен икән әткәй-әнкәйсез. 

Бер утырып сөйләшер лә идем 

Төшләремә әгәр керсәгез... 

 

Көн дә Сезгә догаларым юллыйм 

Якты булсын караңгы гүрегез. 

Юксынулар, хәтерләүләр генә 

Алып килә һәрбер көнебез. 

 

Фани дөньяларга килү-китү 

Вакытлары никтер санаулы. 

Гадел булып, туры юлдан гына 

Үттегез Сез  олы сынауны. 

 

 Тормыш-сынау, гомер итүләре 

Беркайчан да  җиңел булмаган. 

Әти-әниләрне онытмыйкчы 

Калдырмыйкчы изге догадан. 

 

                         2013 нче ел. 

 

 

 

 

 

 

 



Визитка 

 

Шәһәр мәгариф бүлеге  бәйге игълан иткәч, 

“Мөгаллимә-99” инде кем була дигәч, 

Озак уйлап тормадык, тәкъдим иттек без аны 

Укытучының булганы -  Энҗе Гаяновнаны. 

Үзе уңган, үзе булган, ул һәр эштә, һәркайда 

Аңа тиңдәш табалмассыз менсәгез сез Айга. 

Яхин методикасы белән укыта ул әдәбият 

     Баскан җирдән ут чыгара, эшсез тору аңа ят. 

Классында  матур итеп гөлләр үстерә белә 

Чибәр, уңган, акыллы икәнен бар кеше белә. 

Үстерә ул өч бала бик катлаулы гаиләдә... 

Аттестация дә үткән бу елның бер мәлендә. 

Мәгърифәт чишмәләрегез челтерәп агып торсын 

Беренчелек бары тик  Сезнең кулларда булсын!!! 

                                                    1999 нчы ел 

 

ЯЛГЫЗ КАЕН 

  

Тау битендә каен үсте, 

Ялгыз каен. 

Үпкәләгән бала төсле 

Игән башын. 

Кайвакытта аның белән 

Җил сөйләшә. 

Каенкайның ботакларын 

Ул тибрәтә. 

Ә җил тынгач, каен тагын 

Ялгыз кала. 

Ялгызлыктан  моңая ул, 

Сагышлана. 

Менә бер көн яңгыр яуды, 

Сулар акты. 

Яшен яшьнәп, күк күкрәде, 

Давыл чыкты. 

Ак каенның ботаклары  

Сынды шулчак. 

Тау буйларына таралды 

Юеш  яфрак. 

Яшен сукты һәм корытты 

Яшь каенны... 

Тау битендә бары кара 

Корым калды. 

            1997 нче ел 


