
 

Туганда ук укытучы булып 

Туу Сезгә насыйп булганмы? 

Гомер буе мөгаллимлек кылып, 

Чәчегезгә кырау кунганмы? 

 

Тик шулай да сез яшь әле, 

Олыгаю хисе кермәгән. 

Әйтерсең лә борчу-мәшәкатьләр 

Сезнең янда бер дә йөрмәгән. 

 

Табигать тә бөтен юмартлыгын 

Кызганмыйча Сезгә бушаткан. 

Гүзәллеге, изгелеге белән  

Фәрештәгә Сезне охшаткан. 

 

Мөгаллим Сез – гыйлем 

таратучы,  

Хезмәтегез чиксез рәхмәтле. 

Шуңа күрә Ходай Тәгалә дә 

Мулдан биргән, ахры, хөрмәтне. 

 

Бу хөрмәткә без дә кушылабыз, 

Картлык Сезне үтсен әйләнеп. 

Япь-яшь килеш йөз яшькәчә 

Яшәекче бергә бәйләнеп. 

 

Юбилейлар белән котлыйк әле,  

Бүләк итик алсу гөлләрне. 

Телик әле Сезгә якын итеп, 

Киләчәктә матур көннәрне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укытучы  

 Миңа 60 тула, ләкин ялга, 

 Пенсиягә килми китәсем. 

 Тормыш шулай, ахры,  

 Һаман нидер өмет итәсең.      

 Мин кибәрмен, саргаермын 

төсле,  

Аерылсам әгәр мәктәптән        

 Мәктәп дигән   сүзне ишетсәм дә, 

 Йокым  кача, ялны онытам. 

 Әйткән  иде әткәй: “Тик бер 

нәрсә 

 Ярдәм итә алга барышка. 

 Җаның-тәнең белән хезмәтне 

сөй, 

  Гомереңне илгә багышла!” 

 Безнең һөнәр авыр тартыр иде,  

 Булса әгәр эшнең бизмәне. 

 Тик кырык ел укытсам да, 

 Хезмәтемнән  күңел бизмәде. 

Яшь   буынга юллар салучы без 

 Кирәк белеп , үлчәп түшәргә. 

 Абынмасын бала, дигән уйлар 

Саташтыра кереп төшләргә. 

Укытучы булгач, бар ягын да 

Алдан бел син, 

Күреп, карап тор. 

Юк-барга да бала ышанучан, 

Кырыгында кырык характер. 

Йомшак әле, зәгыйфь, нечкә әле, 

Ныгымаган әле тамырга. 

Һич хакың юк синең, хокукың юк 

Бер якны да күрми калырга. 

Ул яшь чәчәк, 

Тик бер салкынлыгың 

Тормышына кырау тидерер. 

Тидерер дә,  

Үсеп, буйга җиткәч, 

Үткәннәрне уйлап тилмерер. 

Шуңа аның күңел кырларына 

Саф орлык чәч, 

Белеп кагыл син. 

Көн саен ул яшәү дәрте тапсын, 

Йөрәгендә илһам кабынсын. 

 

Сикәлтәле тормыш юлларында 

Төрле авырлыклар туачак. 

Киләчәктә аның кайсы – галим, 

Ә кайберсе шагыйрь булачак. 

Барчасы да олы, якты юлдан 

Гел биеккә - алга алга үрләсен. 

Берсеннән дә мөртәт, әрәмтамак, 

Алкаш-фәлән чыга күрмәсен. 

 

Акбур белән кара такталарга 

Сан-исемнәр язган чакларда 

Шуны уйлыйм: Ватан дигән сүзне 

Тиеш һәркем истә сакларга. 

Һәрбер җиңү авыр көрәшләрдә 

Каннар түгеп яулап алына. 

Безнең эш тә бераз шуңа охшаш, 

Үзе авыр, үзе данлы да. 

(Элекке укытучы, Бөек Ватан 

сугышы ветераны Р.Байтимиров) 

 

Укытучым. 

Исемдә алтын сукмакка 

Тәүге кат баскан көнем. 

Тәүге кат мәктәп ишеген  

Үрелеп ачкан көнем. 

Укытучым! Шундый назлап 

Карадыгыз күземә. 

Сүнмәслек дәрт өстәдегез 

Сез минем йөрәгемә. (Ә.Закирова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укытучы куанычы 

Матур хыял, якты идеалларым 

Сиңа бәйле, сөйгән мәктәбем. 

Онытылмаслык истәлекләр белән 

Тулы минем күңел дәфтәрем. 

Үткән юллар, тормыш мәшәкате 

Маңгаема сырлар сызса да, 

Йөрәгемнән чыкмыйсың бит, 

мәктәп, 

Чәчләремә чаллар керсә дә. 

 Олы бәхет – бөтен гомереңне 

Яшь буынга бирү, багышлау, 

Илең-халкың белән бергә атлау, 

Тормыш агышыннан калышмау. 

Җиргә лаек итеп уллар, кызлар 

Тәрбияләү нинди куаныч! 

Укытучы өчен моңардан да 

Бармы икән олы юаныч?! 

( Т.Шәрипова) 

 

 

Атлыйм мәктәп юлына 

Бер уйласаң, гел бер нәрсә 

Ничә ай, ничә еллар... 

Ләкин тәүге елым кебек 

Һәр елда дулкынланам. 

Таңнан да иртәрәк торып, 

Кояштай балкып йөрим, 

Яңа ачышлар ясарга  

Хыяллар татып йөрим. 

Һәр дәресем, һәр укучым 

Кадерле хәзинәдән, 

Күңелем бай, көнем якты 

Алар калдырган эздән. 

Илем ышанып тапшырган 

Киләчәген кулыма. 

Өметләрен маяк итеп, 

Атлыйм мәктәп юлына.    

(В.Хәйруллина) 

 

 



Яши бер авылда 

Сөекле укытучым –  

Һәркемгә кояштай 

Нур сибеп торучым. 

Ялыгу белмәүче, 

Тынгысыз кеше ул, 

Тик белә: башкара  

Иң изге эшне ул. 

 

Шифалы нурлардай 

Җылыта сүзләре,  

Тулган ай шикелле 

Ягымлы йөзләре. 

 

Ул мине укытты 

Иң авыр елларда –  

Чыгарды җитәкләп,  

Киң, якты юлларга. 

 

Аңардан хөрмәтле 

Кешем юк шикелле, 

Ул һаман кадерле, 

Сөекле,сөйкемле. 

Ул минем һәрвакыт 

Күңелем күгендә, 

Эшләргә, яшәргә 

Дәрт бирә бүген дә. 

(Л.Абдуллина) 

 

Мәктәп юллары  
Иртән торып мәктәбемә китәм, 

Әнием, син озатып каласың. 

Башкалар да, әни, синең кебек, 

Озатадыр үзенең баласын. 

 

Ишекләрен иркен ачып куеп, 

Каршы ала мине мәктәбем. 

Истә һәрчак, сукмакларың туры 

Юлга илтсен, диеп әйткәнең. 

 

 

Җир өстендә мамык карлар ява, 

Күңел тарый бетмәс рәхәткә. 

Теләкләрең, әни, кабул булыр, 

Шул ак юллар илтә бәхеткә. 

(Ф.Суфияров ) 

 

Исән-саулар икәнсез. 

Уйламаган бер көнем юк, 

Исәннәрме икән, дип. 

...Шөкер, әле барчагыз да 

Исән-саулар икән бит. 

 

Чигәгездәге көмеш чал 

Үрелсә дә өскәрәк, 

Картлыкта түгел, сез һаман 

Яшьлектәге төстәрәк. 

Шул ук риясыз елмаю, 

Ягымлы, йомшак тавыш. 

Йөрешләрегезгә тикле 

Таныш, электән таныш. 

 

Тын басып үтәсез 

Парталар арасыннан. 

Һәрбер баланың язмышын 

Юрыйсыз карашыннан. 

Изге теләкләр телисез 

Аларның барысына. 

Җилкәннәрен җил екмасын 

Елларның агышында. 

 

Елганы мул сулы итә 

Ургыган чишмә генә... 

Борчулы көннәрегезнең  

Кем чыккан исәбенә. 

Узган юлыгызга карап, 

Хәйранга калам бүген: 

Күпме түземлекләр кирәк 

Тартырга тормыш йөген?! 

 

 

 

Шуңа, ахры, атларның сез 

Иң сабырын җиккәнсез. 

...Шөкер, барча-барчагыз да 

 Исән-саулар икәнсез.  (Р.Гәрәй) 

 

                                        

 

Язларыгыз шуңа кояшлы 

Мамык карлар ява урамнарга, 

Сукмакларга ява, юлларга. 

Сез атлыйсыз көртле 

тыкрыклардан, 

Чумган килеш тирән уйларга. 

Уйларыгыз изге... сабыйларның  

Күңеленә барып ялгана. 

Күпме хисләр кирәк алар өчен 

Ял-йокыңны онытып янарга?! 

 

Һәм сакларга кирәк сүндермичә 

Аларга дип яккан учакны. 

Үз балаңа күпме җылы кирәк –  

Аларга да кирәк шул чаклы. 

Йөрәгеңне бүлеп бирү кирәк, 

Җил-давыллар җирдә азмы соң? 

Чандыр иңегездә күтәргәнсез 

Күпме балаларның язмышын?! 

 

Еллар үткәч, очар кошлар кебек, 

Таралганнар төрле якларга. 

Сөюләре килә, рәхмәтләре 

Сезгә атап язган хатларда. 

“Онытмыйбыз, апа!” дигән сүзнең 

Кайнарлыгын җаныгыз 

тоймасмы?! 

Көзләрегез шуңа якты сезнең, 

Язларыгыз шуңа кояшлы. 

(Р.Гәрәй) 

 

 

 

 

Укытучыма. 

И, сабырлык, хаклык алиһәсе! 

Гомеремнең якты җыры син. 

Балачакны шау чәчәкле иткән 

Изге күңелеңнең җылысы. 

Рәхмәт сиңа, иң хөрмәтле кешем, 

Канат куеп, мине очырдың. 

Тормыш дигән гаҗәп орбитага  

Тиң кешесе итеп чорымның. 

 

Кылган саен җирдә яхшы гамәл, 

Монда, димен, синең өлешең. 

Аңлыйм, аңлыйм нидән 

торганлыгын  

Чәчләреңә иңгән көмешнең. 

И сабырлык, хаклык алиһәсе! 

Гомеремнең якты җыры син. 

Киләчәктә рәхәт шатлык бирсен 

Безнең күңелләрнең җылысы. 

(РавилСәйфетдинов) 

 

Минем өчен бик күптәннән 

таныш 

Зур тырышлык куеп йөрүең. 

Һүр дәрескә керсез иман белән, 

Авыр багаж белән керүең. 

Шатландыра мине олы юлда 

Һаман олы булып баруың; 

Кечеләргә олы булган кебек, 

Зурларга да олы калуың. 

Кемнәр үлчәр сезнең хәзинәдә 

Тулып яткан акыл байлыгын?! 

Диям бүген: шуны саклар өчен 

Күбрәк булсын иде саулыгың. 

 

 

Мәңге, апа, мәңге  күңелеңне 

Ил җылысы торсын җылытып, 

Изге хыялларың  чынга ашсын, 

Яшә көннәреңне җыр итеп.   

(Р.Сәйфетдинов) 



 

Озын гомер юлы эзен салган, 

Чалланганнар чигә чәчләре. 

Хөрмәт итә сезне өлкән картлар, 

Яраталар авыл яшьләре. 

Горур атлый безнең укытучы апа, 

Күз карашы ерак төбәлгән. 

Озын гомер юлы матур үткән 

Данлы хезмәт белән бизәлгән. 

Рәхмәт сезгә, укытучы апа 

Безнең яшь буынның  

Йөрәгенә салдыгыз батырлык. 

Күңеленә - нур, 

Теләгенә - канат, 

Акылына бирдегез матурлык. 

 

Һәр яңаны элек сездән белдек, 

Киңәш сорап, сезгә йөгердек,  

Анабыздай сезне якын итеп, 

Дустыбыздай сезне үз күрдек. 

Без беләбез: сезгә җиңел түгел, 

Күпме язмыш сезнең кулларда. 

Ләкин ышаныгыз, һәрчак без 

булырбыз 

Сез күрсәткән тугры юлларда. 

Еллар үтәр, очар кошлар сыман, 

Без очарбыз туган төбәктән. 

Кайда гына ләкин булсак та без, 

Гел сакларбыз сезне йөрәктә. 

 

Укытучыма 
Балачагым хатирәсе итеп 

Саклыйм әлифбалы дәфтәремне, 

Шуны ачсам күз алдыма китерәм 

Укытучым белән мәктәбемне. 

 

Аерылганга бик күп еллар узды, 

Адашмыйча таулы юллар үттем. 

Укытучым, синең образыңны 

Юлларымда маяк итеп йөрттем. 

 

Ераклардан килгән хатларыңда 

Җанны җылытырлык сүзләр 

яздың. 

Гомерлеккә минем йөрәгемә 

Тирән сеңеп калган эзләр салдың. 

 

Була сине бик сагынган көннәр, 

Яннарыңа коштай очар идем, 

Туры килеп тагын очрашканда, 

Чал чәчеңнән үбеп кочар идем. 

(Б.Мулюков музыкасы, 

М.Мазунов сүзләре) 

 

Мәктәбем. 

Бусагаңны атлап керү белән, 

Әлифбадан хәреф өйрәндем; 

Ишеттерде синең ярдәмеңдә 

Үз тавышын илгә йөрәгем. 

 

Сөенеп һәр көнне сиңа килдем, 

Китапларым тоттым кадерләп. 

Җылы сүзең, акыл-киңәшләрең 

Дәү үскәч тә йөрим хәтерләп. 

 

Өйрәттең син язгы бөреләрнең 

Күзгә рәхәт нурын сөяргә; 

Тәм уяттың Тукай җырларына, 

Сәйдәш язган моңлы көйләргә. 

 

 

Өйрәттең син алга омтылырга, 

Чынны, хакны туры сөйләргә, 

Уч төбенә сыяр йөрәгемне 

Ил сулышын тоеп тибәргә. 

 

Укытучым сызган акбур эзе 

Ак нур булып күчте күңелгә, 

Уйларымда еш әйләнәм, мәктәп, 

Синдә узган кызык гомергә. 

 

И мәктәбем, күңел җырым аша 

Җитсен сиңа олы рәхмәтем. 

Мин һаман да укучысы әле 

Тормыш дигән олы мәктәпнең. 

(М.Хөсәен) 

 

Мәктәбем. 

Бүгенгедәй күз алдымда тора 

Очар коштай йөргән чакларым. 

Сумка тотып, сабак укырга дип, 

Борма сукмак буйлап атлавым. 

 

Якты йөзле апа каршы алды, 

Өйрәтте ул белем серләрен. 

Мәктәпләрдә дуслар белән бергә 

Бик тиз узып китте көннәрем. 

 

Озын юллар узып, өйгә кайтсам, 

Каршы ала сөйгән мәктәбем. 

Әле дә саклап тотам кызыл белән 

“Бишле” куйган язу дәфтәрем. 

 

Мәктәбемә керсәм, шаян чакның 

Эзләре бар кебек тоела. 

Мин утырган парта өсләренә 

Тәрәзәдән нурлар коела. 

 

Каршы ала мине апам кебек 

Укытучым, сузып кулларын. 

Искә төшә иң беренче тапкыр 

Шигырь сөйләп басып торганым. 

 

Таныш миңа, таныш һәммәсе дә, 

Кара такта, өстәл, карталар... 

Кая барсам, алар күңелемне 

Һаман үзләренә тарталар. 

(С.Шакир) 

 

Укытучы, Китап һәрчак бергә, 

     Пар канаты кебек бер кошның. 

     Белем, акыл баш булганда 

гына,  

     Нигезе нык була тормышның. 

Укытучы. 

Уч төбенә куеп Җирне гүя, 

Бүгенгесен аның, үткәнен 

Күрсәтте ул безгә, урап кайттык 

Бер белмәгән илләр үтәли. 

 

Аяз дөнья кешелек бәхете өчен 

Көрәшергә безне өндәде. 

– Яратыгыз җирне! – диде 

һаман, 

– Мине яратыгыз, – димәде. 

 

Аңа бүген еллар аша карыйм: 

Көлеп басып тора күңелдә. 

Ах, хәйләкәр абый! 

Җирне, кешеләрне яраттырып, 

Яраттырган икән үзен дә! 

(Р.Гатауллин) 

 

Укытучыма 

Укытучы – тиңсез горур исем, 

Әни сүзе кебек ягымлы. 

Ирексездән бу сүз хәтерләтә 

Мәктәпләргә йөргән чагымны. 

 

Бер-бер артлы еллар узсалар да, 

Маңгайларга салып эзләрен, 

Мин хәтерлим әле укытучымның 

Ягымлы һәм җылы сүзләрен. 

Ул чакырды илгә багышларга 

Йөрәкләрнең дәртле тибешен, 

Ул үзе дә армый хезмәт итте 

Халкым өчен, туган ил өчен. 

 

Хезмәт белән үткән авыр еллар 

Көмешләткән аның чигәсен, 

Тирән хөрмәт белән 

укытучымның 

Чал чәчләрен килә үбәсем! 

(С.Гәрәева) 



 

Рәхмәт әйтү генә җитәрме... 

Ап-ак карлар, дисәм, юлыгызга 

Ак чәчәкләр яуган икән лә... 

Күпме еллар мәктәп ишегеннән 

Соңгы тапкыр чыгып киткәнгә! 

 

Ул көннәрдән бирле миңа инде 

Күпме шатлык килеп китмәгән?! 

Җәрәхәтләр уеп, йөрәгемне 

Күпме кайгы телеп китмәгән?! 

 

Сездән күргән мең-мең 

яхшылыкка 

Тик бер рәхмәт кенә җитәрме... 

Һәрберегездән гафу үтенергә 

Бурычлы мин соңмы, иртәме. 

 

Азмы булган сезне борчуларым 

Үзегезгә кыен чакларда... 

Адашырга әзер җилкәнемне 

Юнәлткәнсез кирәк якларга. 

 

Урынсызга сезне үртәүләрем 

Мәңге китмәс, ахры, уемнан. 

Ап-ак чәчләрегез арасына 

Күпме шуклыкларым сыенган! 

 

 

 

Хәзер инде ниләр эшләсәм  дә, 

Чәчләрегез кабат каралмас. 

...Гомер уртасында каршыгызда 

Басып торам менә яланбаш. 

 

Кичерүегезне сорыйм соңга 

калып 

Тәүбә иткән малай булып мин. 

Сезнең алда кылган гөнаһларны 

Яши алсам иде йолып мин. 

(Рәшит Гәрәй) 

 

Укытучыма. 

Чәчләреңә еллар бәс сарды, 

Буразналар салды йөзеңә; 

Арыганлык түгел, горурлык 

Бирә заман бүген үзеңә. 

 

Өйрәнәсең калын томнарны 

Син һаман да керфек какмыйча; 

Тәрәзәңдә һаман сүнми ут, 

Җирне нурлап, таңнар атмыйча. 

 

Укытучым, безнең йөрәктә 

Син тормышка сөю уяттың; 

Күңелемдә туды яктылык, 

Әйтерсең лә яңа таң атты... 

Белем алгач, дидең, дәү үскәч, 

Һәрбер ягын илнең бизәгез; 

Син йөрәккә салган белемнең 

Диңгезендә бүген йөзәбез. 

(Нур Гайсин) 

 

Укытучы апаң йокламаган. 
Абажурлы зәңгәр лампасыннан 

Өстәленә якты сибелгән. 

Дәфтәрләр дә инде тикшерелгән, 

Планнар да күптән төзелгән. 

 

Ә ул әле һаман йокламаган, 

Төн йокысын нәрсә алган соң? 

Сәбәбе син, Азат, син дә бүген 

Язма эштә “5”ле алгансың. 

 

Табельдәге синең “3”леләрне 

Алыштырсын өчен шул билге, 

Ничә төне ялсыз үтте аның, 

Йөрәк көче күпме түгелде. 

 

Күзләреңдә бүген борчу түгел, 

Шатлык яна сине җиңүдән. 

Алда ята дәрес планнары, 

Дәфтәрләре янда өелгән. 

 

Син йоклыйсың, татлы төшләр 

күреп, 

Әнкәң җәйгән җылы урында. 

Укытучы апаң керфек какмый, 

Һаман уйлый синең турыңда. 

(К.Булатова) 

 

Җыерчыклар күбәйсә дә 

йөзегездә, 

Күзлек көче кирәксә дә күзегезгә, 

Яшьлек дәрте сүрелми эшегездә, 

Шуңа күрә картаймыйсыз үзегез 

дә. 

 

Могҗизалар тудыручы галимнәр 

дә, 

Хисләреннән җыр ясаучы 

шагыйрьләр дә, 

Батырлыкта тиңдәше юк геройлар 

да 

Башлап Сезгә бурычлылар 

Бары да, бары да! 

 

 

 

 

Кырыслыкка заман өйрәтсә дә, 

Иртә чал керсә дә чәчегезгә, 

Сезнең эшләр җирдә озак яшәр 

Сез тәрбия биргән яшьләрдә. 

 

Чүпрәк-чапрак, алтын-көмеш 

белән 

Үлчәү юк ул бездә байлыкны. 

Сезнең кебек гадел хезмәт белән 

Сөендерсәк иде халыкны. 

 

Бер тутырып күзгә карау белән, 

Уебызны аңлый алдыгыз. 

Шуңа күрә безнең йөрәкләрдә 

Онытылмаслык булып калдыгыз. 

 

Җавап бирер өчен Сез әзерсез, 

Кемнәр генә, ниләр сорасын. 

Сүнеп барган кайбер язмышны да 

Якты якка кайчак борасыз. 

Яшьләре дә, хәтта өлкәннәр дә 

Килә Сезгә, килә киңәшкә. 

Җәмәгать эшчесе дә Сез, 

Оста педагог та, 

Гадел дус та, тугры иптәш тә 

 

Карта аша сәяхәткә йөрдек, 

Тауга мендек, гиздек диңгезне. 

Зур корабның капитаны сыман, 

Әйдәдегез алга Сез безне. 

 

Сезгә юлдаш булып кала бирә 

Зур ихтыяр көче, сабырлык. 

Рухыгызның җылы нурын сибә 

Яшь буынны җылыта алырлык. 

 

Бәйли безне дуслык, хөрмәт хисе, 

Чын туганлык безнең арада. 

Бакчачылар кайгыртуы белән 

Сез карыйсыз һәрбер балага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татар теле мөгаллиме 

Яратканга туган телне, 

Ана телен яратканга, 

Гыйлем эстәү – чын татарча 

Булсын диеп җан атканда, 

 

Кемнәр генә сүзләмәде, 

“Кыйнамады” кемнәр генә? 

Туган тел дип сөйләнделәр, 

Калды ләкин сүздә генә. 

 

Татар теле – туган телең –  

Бәхетсез тел булып йөрде. 

Калдык-постык сәгатьләргә 

Иң пүчтәк фән булып керде. 

 

“Тора-бара”, имеш, аны 

Укыта ала һәрбер тинтәк... 

Шул кадерсез мөнәсәбәт 

Сеңдерелде җайлап, ипләп. 

 

Саташты күп йомры башлар, 

Голәмасы, дин хадиме. 

Көрәштең син берьялгызың, 

Татар теле мөгаллиме. 

 

Сөю, әрнү газабыннан 

Тамырларың шытым бирде, 

Шәкертләрең бил турайтып 

Басты бүген, күзең күрде. 

 

Әнә шулай: сабыр холык, 

Тыйнак акыл белән димме? 

Саклап телне, сакла безне, 

Татар теле мөгаллиме!  

(Э.Шәрифуллина) 

 

 

 

 

 

Укытучы яшьлеге 

Яшь-җилбәзәк чаклар узды, 

дидем, 

Журнал тотып кергәч класска. 

Ничә язмыш хәзер синең кулда! –  

Сыйдыр, күңел, барысын колачка. 

 

Тәрәзәләр чиертеп, яшь егетләр, 

Чакырмагыз кичке уенга, – 

Ак  кәгазьдә тәүге хаталарны 

Төзәтмичә калу тыела. 

 

Хәрефләре, кыр кәҗәсе кебек, 

Сикереп чыга дәфтәр юлыннан... 

Җаен табып, юлга кертәсе бар 

Һәр баланы, тотып кулыннан. 

 

Йә җыр булам, көйгә кертер өчен 

Очар коштай нәни күңелне... 

Сизелми дә шулай узды яшьлек, 

Мәктәп шау-шуына күмелеп. 

 

Чынлап баксаң, яшь-җилбәзәк 

чаклар 

Бераз соңрак узган икән лә, -  

Күкрәп торган чәчкә яшьлегеңне 

Үзең бүләк иткәч бүтәнгә. 

 

Инде кем дә сиңа тәрәз чиертми, 

Дәшүче юк кичке уенга. 

Аерылгысыз икәү. Башкаларга  

Урын да юк инде уеңда. 

 

Яшь дусларның күзенә тәүге 

тапкыр 

Никтер карый алмыйм тутырып, - 

Әйтерсең лә изге бу дуслыкка 

Бер хыянәт эшләп тотылдым. 

 

 

 

Җыелышлар, бәйрәм кичәләре 

Ныгыттылар тагын дуслыкны. 

Иртә-кичләр бергә. Хәләлемә -  

Вакытымның калдык-постыгы. 

 

Ә яшь чаклар барыбер соңрак 

узган: 

Синең кулда нәни, нарасый. 

Аңа түгелә йөзкәеңнең нуры, 

Ике күзкәеңнең карасы. 

 

Кеше үсә! Күңелең энҗеләре 

Аның күңеленә коела. 

Кеше үстергәндә яшьлегеңнән 

Аерылмыйсың гомер буена. 

 

Мәктәбеңә бер көн бармый 

торсаң, 

Үзе йөгереп килә каршыңа. 

Үз балаңдай газиз болары да –  

Җаннан аерып булмый кайсын да. 

 

Күп сынаулар бергә кичәсе бар, 

Канатланып кошлар очканчы. 

Тормыш юлындагы хаталарны 

Сызып кына төзәтеп булсачы! 

 

Алар инде очар киңлек сайлый 

Син башлаткан дәфтәр юлыннан. 

... Яшьлегемне гармунына салып, 

Әнә, улым чыгып китте кичке 

уенга. 

 

Әле бүген генә! Үзе яңа, 

Үзе таныш көйләр ишетәм. 

Узмаган ул яшьлек. Эше күпкә 

Сиздерергә генә кичеккән. 

 

 

 

 

Шул яшьлекнең кочагына 

атылып, 

Көн дә керәм шаулы класска. 

Ялгышлары, шатлыклары белән 

 Сыйдыр, күңел, барысын 

колачка. (С.Сөләйманова) 

 

 

 

            Укытучы апа 
Минем өчен бик күптәннән 

таныш 

Зур тырышлык куеп йөрүең. 

Һәр дәрескә керсез иман белән, 

Авыр багаж белән керүең. 

Шатландыра мине олы юлда 

Һаман олы булып баруың; 

Кечеләргә олы булган кебек, 

Зурларга да олы калуың. 

Кемнәр үлчәр сезнең хәзинәдә 

Тулып яткан акыл байлыгын?! 

Диям бүген: шуны саклар өчен 

Күбрәк булсын иде саулыгың. 

 

Мәңге, апа, мәңге  күңелеңне 

Ил җылысы торсын җылытып, 

Изге хыялларың  чынга ашсын, 

Яшә көннәреңне җыр итеп.   

                         (Р.Сәйфетдинов) 

 

 

 

 

  

 


