
  

 

Музыка – бар дөнья халыклары теле 

 

Әлфия Авзалова исемендәге 

Икенче халыкара фестиваль-бәйге нигезләмәсе 

 

 I. Гомуми нигезләмә 

1.1. Чын нигезләмә Россия Федерациясе атказанган артисты, Татарстан 

Республикасының халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләге 

иясе, ике мәртәбә “Хезмәт Кызыл Байрагы” ордены, “Татарстан Республикасы 

алдындагы казанышлары өчен” ордены кавалеры Әлфия Авзал кызы Авзалова 

исемендәге Беренче халыкара фестиваль-бәйге (алга таба – фестиваль-бәйге) 

шартлары һәм үткәрү тәртибен билгели. 

1.2. Фестиваль-бәйгенең учредительләре һәм оештыручылары: 

- Җырчы Әлфия Авзалованың иҗатын саклау һәм үстерү фонды; 

- Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы; 

- Татарстан Республикасы Президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм 

фонды; 

-Кабинет министров Республики Татарстан 

-Министерство культуры Республики Татарстан 

- Казан шәһәре мэриясы; 

- Бөтендөнья татар конгрессы; 

-Татгосфилармония им.Г.Тукая 

-Татгосансамбль песни и танца Республики Татарстан 

- Татарстан халыклар дуслыгы йорты; 

- Rocky Mountain Ballet Theatre (Missoula,Montana,USA) 

- Russian-American Foundation (New York, USA) 

- Ballet Beyond Borders (Missoula, Montana, USA) 

-European Association of Folklore Festivals (EAFF) 

Фестиваль-бәйгенең оештыручылары, Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы кануннары нигезендә, башкаручының авторлык хокуклары һәм 

Әлфия Авзалованың исемен файдалана (2017 елның 23 декабрендә кабул 

ителгән 16 А А 4386403 Мираска хокук турындагы таныклык законы буенча) 

 

 

 



  

 II. Фестиваль-бәйгенең максат һәм бурычлары 

2.1. Татар халык җырларын башкарган һәм татар эстада сәнгатенә нигез салган 

Әлфия Авзалова иҗатын һәм истәлеген мәңгеләштерү; 

2.2. Әлфия Авзалова иҗатын саклау, үстерү, югары башкару осталыгын 

пропагандалау һәм өйрәнү; 

2.3.сәләтле иҗади яшьләрне барлау, аларның милли татар сәнгате 

традицияләренә нигезләнгән башкару осталыгына, иҗади үсешенә һәм 

профессиональ камилләшүенә ярдәм итү, шартлар тудыру; 

2.4. милли классик традицияләрне республика, федераль һәм халыкара 

дәрәҗәдә үстерү һәм алга җибәрүгә ярдәм итү;  

2.5. коллективлар, коллектив җитәкчеләре һәм педагоглар арасында тәҗрибә 

алмашу, арада республика, федераль һәм халыкара дәрәҗәдә даими иҗади 

контактлар унаштыру.  

 

III. Фестиваль-бәйгене оештыру 

3.1. Фестиваль-бәйгене оештыру һәм нәтиҗәләр ясау өчен оештыру комитеты 

төзелә. Ул түбәндәге функцияләрне башкара:  

- фестиваль-бәйгенең жюри составын раслый; 

- фестиваль-бәйгегә әзерләнү һәм үткәрү буенча эшләрне планлаштыра һәм 

килештерә; 

- фестиваль-бәйгене оештыру мәсьәләләрен хәл итә; 

- фестиваль-бәйге узачагы турында БДБ дәүләтләренә һәм чит илләргә, РФ 

төбәкләре һәм муниципаль районнарына, югары уку йортларына, урта махсус 

белем бирү учреждениеләренә, музыка колледжларына хәбәр бирә; 

- фестиваль-бәйгенең шартлары һәм бәяләү критерийларын билгели. 

Жюри түбәндәге функцияләрне башкара:  

- фестиваль-бәйгенең җиңүчеләр һәм призерларын билгели; 

- Гала-концертта чыгыш ясаучылар исемлеген төзи;  

- фестиваль-бәйгедә катнашучылар, җиңүчеләрне бүләкли. 

 

IV. Фестиваль-бәйгене үткәрү тәртибе 

4.1. Фестиваль-бәйгедә катнашу өчен Россия, БДБ дәүләтләре һәм чит илләрдән 

солист-вокалчылар, иҗат коллективлары чакырыла: 

- махсус урта белем бирү учреждениеләре һәм югары уку йорты студентлары; 

- гомуми белем, өстәмә белем бирү бирү учреждениеләре укучылары; 

-зональный тур ытучылар икенче турда катнашалар (График буенча 

Приложение 2); 

-беренче тур ытучалар икенче турда катнашалар; 

4.2Фестиваль-бәйге түбәндәге номинацияләрдә оештырыла: 

- академик вокал (вокал-соло, дуэт, вокаль ансамбль); 

- халык җырлары (вокал-соло, дуэт, вокаль ансамбль); 

- эстрада җырлары (вокал-соло, дуэт, ансамбль); 

- хор; 

- остаз һәм укучы (дуэт, трио, квартет, квинтет); 

- нәфис сүз;  



  

- хореография (мили бию, стилизацияләнгән халык биюе, классик бию, 

эстрада биюе); 

-педагог; 

-балетмейстер; 

-композитор;  

-жыр авторы;  

-аранжировка авторы. 

4.3. Hоминация катнашучылары түбәндәге яшь төркемнәренә бүленә: 

- 13-17 яшь (I яшь төркеме);  

- 18-25 яшь (II яшь төркеме); 

- 26-45  яшьтән өлкәнрәкләр (өлкән төркем) 45-сын Оргкомитет ырыксат 

бирерга тиешь. 

4.4. Фестиваль-бәйге II турда үтә. Катнашучылар, һәр турда берешәрдән, ике 

әсәр башкара. Әсәрнең озынлыгыгы 4 минуттан артмаска тиеш.  

Беренче тур: Әлфия Авзалова репертуарыннан әсәр (II кушымтаны карагыз). 

I тур нәтиҗәләре буенча жюри II турга узучыларны сайлап ала.  

Икенче тур: Бәйгедә катнашучы үзе сайлаган теләсә нинди әсәр.  

Искәрмә: Һәр әсәр оригиналдагыча, ягъни үз телендә башкарыла. Бер әсәр 

бары тик бер турда гына башкарыла ала.  

4.5. Фестиваль-бәйгене үткәрү вакыты 2020 елның 22-25 октябре.  

22 октябрь - 08.00 – 09.00 – теркәлү; 

                      08.00 – 09.45 – концерт залында акустик репетиция; 

                      10.00 - фестиваль-бәйгене тантаналы төстә ачу; 

                      10.30 сәгатьтән башлап бәйгенең I туры; 

23 октябрь - 10.00 сәгатьтән башлап бәйгенең II туры; 

24 октябрь – Дипломлантларны һәм лауреатлар бүләкләү тантанасы. Гала-

концертка азерлану. 

25 октябрь - 10.00 сәгатьтән башлап Гала-концертның репетициясе; 

                          -18.00 – Гала-концерт. Гран-При, булаклар тантанасы. 

4.6. Фестиваль-бәйге узган көннәрдә түбәндәге чаралар оештырыла: 

- башкару осталыгы буенча мастер-класслар; 

- Татарстан, Россия һәм чит илләрнең танылган мәдәният хезмәткәләре белән 

иҗади очрашулар.  

 

V. Гариза тапшыру тәртибе 

5.1. Конкурсант, 2020 елның 20 сентябрьдан соңга калмыйча, оештыру 

комитетына җибәрергә тиеш: 

- фестиваль-бәйгедә катнашу өчен гариза (Приложение 1 карагыз); 

5.2. Яналыклар социаль челтәрләр аша Avzalovafoundation.org (Әлфия 

Авзалова исемендәге Халыкара фестиваль-бәйге) адресы буенча кабул ителә.  

5.3. Концертмейстер (рояль, баян) хезмәте күрсәтелә - 500 сум. Бәйгедә 

башкарылачак әсәрләрнең ноталарын бердәм файл белән җибәрү сорала.  

5.4. Гариза рус телендә язылырга тиеш. Гаризадагы мәгълүматларның 

дөреслеге өчен аны җибәрүче як җаваплы. 

 



  

VI. Җиңүчеләрне бүләкләү 

6.1. Фестиваль-бәйгенең II тур нәтиҗәләре буенча җиңүчеләрне бүләкләү 

турында комиссия карар кабул итә. 

6.2. Жюриның хокукы бар: 

- призлы урыннарның барысын да бирмәскә; 

- призлы урыннарны берничә башкаручы арасында бүләргә; 

- махсус призлар тапшырырга.  

6.3. Фестиваль-бәйгедә катнашучыларның педагоглары Рәхмәт хатлары белән 

бүләкләнә. 

6.4. Жюри әгъзалары карары нигезендә, фестиваль-бәйгедә Гран-при отучыга 

сольный альбом яздырырга сертификат тапшырыла, шулай ук, ул гастроль 

турына чакыру ала. I премия лауреатлары, шулай ук, Россия һәм Татарстан 

буенча уздырылучы гастроль турына чакыру ала.  

6.5.  Фестиваль-бәйге Дипломантлар, Лауреатлар 2020 елнын 24 октябрьда 

булаклана, Гран-При һәм специальный призлар җиңүчеләре 2020 елның 25 

октябрендә - Гала –концертта бүләкләнә.  

 

VII. Фестиваль-бәйгедә катнашу шартлары 

7.1. Техник таләпләр: бәйге программасын рояль, баян яки башка музыка 

коралына кушылып, яки CD минус фонограммага, WAV, WMA яки mp3 

форматлы флэшкага ияреп башкарырга мөмкин.  

7.2. Фестиваль-бәйгедә катнашу, юл бәясе, тору-яшәү һәм озатып йөрүчеләр 

хакын катнашучыны җибәргән як күтәрә.  

 

VIII. Фестиваль-бәйгене оештыру комитетының адресы 

8.1. Почта адресы: 420107, Казан шәһәре, Туфан Миннуллин урамы, 8A, 

кв.18  

Телефон: 8-917-858-88-48; 8-917-922-70-53. 

Фестиваль-бәйгенең электрон адресы: sophia62@yandex.ru; 

tatus51@yandex.ru  
   Фестиваль-бәйге турында мәгълүмат: www. avzalovafoundation.org битләрендә 

урнаш 
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Приложение 1 

 

Заявка участника II Международного фестиваля - конкурса Заслуженной артистки  

РФ, Народной артистки РТ, лауреата Государственной премии Г. Тукая, Кавалера 

ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» 

им. Авзаловой Альфии Авзаловны  
 

1.  Ф.И.О. участника (полностью)  

2.  Число, месяц, год рождения и полное 

количество лет  

 

3.  Направляющая организация  

4.  Ф.И.О. руководителя (полностью)  

5.  Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 

Указать является ли концертмейстер 

участником конкурса. 

При отсутствии концертмейстера указать на 

необходимость его предоставления 

 

6.  Номинация   

7.  Программа 1 тура  

название произведений, авторы слов и музыки, 

продолжительность 

 

8.  Программа 2 тура название произведений, 

авторы слов и музыки, продолжительность 

название произведений, авторы слов и музыки, 

продолжительность 

 

9.  Технические требования (носитель минусовой 

фонограммы: формат  MD, CD-аудио, кол-во 

микрофонов) 

 

10.  Контактные телефоны, e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

 

 

График 

Проведения отборочных туров II Международного фестиваля конкурса имени 

Альфии авзаловой в муниципальных образованиях Республики Татарстан 

в  2019-2020 гг. 

 

 
Дата проведения      Наименования  Приглашенные муниципальные образования 

(по согласования     муниципальных          для участия в отборочных турах 

с орагнизатором)     образований 

 

Декабрь                   Пестречинский            Высокогрский, Лаишевский, Зеленодольский, 

2019      Рыбно-Слободский, Пестречинский 

 

Декабрь                   Арский    Тюлячинский, Сабинский, Кукморский, 

2019      Балтасинский, Атнинский,Арский 

 

Февраль           Апастовский                 Тетюшский, Дрожжановский,Кайбицкий, 

2020      Буинский, Камско-Устьинский, Апастовский 

      Верхнеуслонский 

 

Март           Нурлатский  Чистопольский, Спасский, Алексеевский, 

2020      Алькеевский, Новошешминский, Нурлатский, 

      Аксубаевский 

 

Апрель           Набережно-  Менделеевский, г.Набережные Челны,  

2020           Челнинский  г.Нижнекамск, Нижнекамский р-н, Тукаевский, 

      Заинский, Елабужский, Мамадышский, 

      Агрызский 

 

Май           Альметьевский             г.Альметьевск, Черемшанский, Бугульминский, 

2020      Бавлинский, Ютазинский,Лениногорский 

 

Июнь          Актанышский  Муслюмовский, Актанышский, Мензелинский, 

2020      Сармановский, Азнакаевский 

 

Октябрь 

2020          г.Казань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Әлфия Авзалова репертуары - конкурс эчен 

 

 



 

 

 

Авыл көе 
 

 

1. Һавалардан очып үтте 

Күгəрчен көтүлəре; 

Əле дə булса ислəремдə 

Сау бул, дип китүлəре. 

2. Кызарып кояш чыкканда, 

Нурлар төшə түтəлгə; 

Күзем төшсə, күңелем төшми 

Синнəн башка бүтəнгə. 

3. Урман буе салкын чишмə, 

Суын эчеп туймадым; 

Аерылганда кул бирмəдем, 

Күрешербез дип уйладым. 



 

 

 

Агыйдел  каты ага 
 

 

1. Агыйделдə йөрсəң иде, 

Камыштан көймə үреп; 

Былбыл булып, гөлгə кунып, 

Сөйлəшсəң иде күреп. 

Агыйдел буенда 

Җəяү йөрисем килə; 
Сөя микəн, сөйми микəн, 

Шуны белəсем килə. 

2. Аклы күлмəк җиңе тар, 

Җиң очында хаты бар; 

Хатын укып карагачтын – 

Сөям дигəн сүзе бар. 

Агыйдел күпере, 

Чуенмы əллə чылтырый; 

Каш астында ике күзе 

Энҗе кебек елтырый. 
 

3. Агыйделдəн көймə килə 

Кылдай нечкə эз белəн; 

Җаным, нигə хəтрең калды 

Уйнап əйткəн сүз белəн?! 

Агыйдел буенда 

Җəяү йөрисем килə; 
Сөя микəн, сөйми микəн, 

Шуны белəсем килə. 



 

 

Ай, былбылым 
 

 
1. Ай былбылым, вай былбылым, 

Агыйделнең камышы; 

Таң алдыннан чут-чут килə 

Сандугачлар тавышы. 

2. Ай былбылым, вай былбылым, 

Агыйделдə таң ата; 

Таңнар ата, өзелə үзəк, 

Җырлата да елата. 

3. Ай былбылым, вай былбылым, 

Кунып сайрый талларга; 

Синең хакта серлəремне 

Сөйлим сандугачларга. 



 

 

 

Ай, җаный, суларда 
 

 

1. Əйдə, иркəм, алып барам 

Чишмəлəргə, суларга; 

Чишмəлəрдəн су алганда 

Су чəчрəтеп уйнарга. 

Ай, җаный, суларда (ла) 

Су чəчрəтеп уйнарга. 

2. Өй эчлəренə керəсең, 

Гөллəргə үрелəсең; 

Гөлгə карыйм, сиңа карыйм – 

Син матур күренəсең. 

Ай, җаный, күз нурым, 

Син матур күренəсең. 

 
3. Атлар җиктем мин чанасыз, 

Чыгып киттем  чарасыз; 

Күрер күзгə зур да түгел, 

Чибəрлеккə чамасыз. 

Ай, җаный, күз нурым, – 

Чибəрлеккə чамасыз. 

4. Абау, бəгърем, керфегең, 

Бирче миңа бөртеген; 

Бик еракларга китəм ич, 

Төсең итеп йөртермен. 

Ай, җаный, керфегең, 

Төсең итеп йөртермен 



 

 

Ак калфак1
 

 

 
1. Ай, əле бик еракта идек без, 

Илле чакрым җирне килдек без. 

Ак калфакның табылган чагы, 

Туганнарның сагынган чагы. 

2. Илле чакрымны якын итеп без, 

Бер күрешер өчен килдек без. 

Ак калфакның табылган чагы, 

Туганнарның сагынган чагы. 

3. Ырынбурдан мамык шəл алдым, 

Алтын тəңкə бирдем жəллəми. 

Ак калфагым төшердем кулдан, 

Безнең дус-иш белəн ил тулган. 

4. Алтын тəңкə бик зур мал түгел, 

Бер дə күрешүлəр əллə ни. 

Ак калфагым төшердем кулдан, 

Безнең дус-иш белəн ил тулган. 
 

 
 
 
 
 

 
1 Җыр текстының бер варианты. 



 

 

 

Актаныш басмалары 
 

 
1. Агыйделдəн күренеп тора 

Актаныш басмалары шул; 

Кызлар чəчен үреп салса, 

Җилферди тасмалары. 

2. Апрель җитми, агып бетми 

Агыйделнең бозлары шул; 

Мул уңышлар яулап ала 

Егетлəре, кызлары. 

3. Каян барсаң, шуннан туры 

Актанышның юллары шул; 

Хезмəтлəрдə җиңү яулый 

Безнең район уллары. 



 

 

 

Арча 
 

 
1. Арча якларына карыйм, 

Дустым Арча ягында. 

Арча ягы бигрəк матур 

Кош сайраган чагында. 

2. Арчаларга барсаң, бəгырем, 

Ал гөллəрне өзəрсең. 

Үзəгемне бик өзəсең, 

Үзең ничек түзəсең? 

 

3. Китəм, бəгырем, китəм, бəгырем, 

Каласың Арчаларда. 

Онытырлык ярым түгел, 

Утларга салсалар да. 

4. Арчаларга баруларым 

Гөл-сирень өчен генə. 

Януларым, көюлəрем 

Гел синең өчен генə. 



 

 

 

Ахшабад 
 

 
1. Əй, дусларым, дусларым ла, 

Дусларым бəгъерлəрем. 

Сез дуслардан аерылсам, 

Ялгыз башым нишлəрмен. 

2. Алма булса, шундый булсын, 

Бересен бишкə бүлəрлек. 

Дустың булса, шундый булсын, 

Синең өчен үлəрлек. 

3. Китə казлар, китə казлар, 

Китə казлар еракка. 

Сез дусларны охшатамын 

Пешкəн виноградка. 

4. Уйсу җирдə дым була, 

Дым бар җирдə су була. 

Яшь вакытта уйна да көл, 

Картайгачтың соң була. 

5. Урман эчлəрендə урман, 

Ничек чыгармын инде? 

Сез дуслардан аерылсам, 

Ничек чыдармын инде? 

6. Чылтрап аккан чишмəлəрдə, 

Туктыйк əле дусларым. 

Чишмə кебек моңландырып, 

Җырлыйк əле дусларым. 



 

 

 

Әллүки 
 

1. Ишеттем мин кичə: берəү җырлый, 

Чын безнеңчə матур, милли көй; 

Əллүки, бəллүки, 

Чын безнеңчə матур, милли көй 

 
2. Башка килə уйлар төрле-төрле,– 

Əллə нинди зарлы, моңлы көй; 

Əллүки, бəллүки, 

Əллə нинди зарлы, моңлы көй. 

 
3. Түзəлмадым, бардым җырлаучыга, 

Дидем: «Кардəш, бу көй нинди көй?» 

Əллүки, бəллүки, 

Дидем: «Кардəш, бу көй нинди көй?» 

 
4. Җавабында миллəттəшем миңа: 

«Бу көй була, диде, Əллүки!» 

Əллүки, бəллүки, 

«Бу көй була, диде, Əллүки». 



 

 

 

Әй, икегез, икегез, 
 

 
1. Əй, икегез, икегез, 

Икегез дə бертигез; 

Икегез дə пар килгəнсез, 

Тигез гомер итегез. 

2. Самавырны тиз кайната 

Кызыл милəш күмере; 

Килен белəн яшь кияүнең 

Озын булсын гомере. 

3. Сокланып карап туймассың 

Зифа буегызга да. 

Рəхмəт, безне чакыргансыз 

Матур туегызга да. 

4. Агыйделгə сал килгəн, 

Сал килгəн җир тар килгəн. 

Сайлап алган алмалар күк, 

Икегез дə пар килгəн. 

5. Сандугачлар ояда, 

Оялары пыяла; 

Сандугач кебек сайрашып, 

Шат яшəгез дөньяда!.. 



 

 

 

Әпипә 
 

 
1. Бас, кызым, Əпипə, 

Син басмасаң, мин басам. 

Синең баскан эзлəреңə 

Мин дə китереп басам. 

2. Бас, кызым, Əпипə, 

Син басмасаң, мин басам. 

Əпипəнең! калачларын 

Ашап калам ичмасам. 

3. Бас, кызым, Əпипə, 

Идəннəре селкенсен; 

Идəннəре селкенсен дə, 

Кияү күңеле җилкенсен. 

4. Бас, кызым, Əпипə, 

Сындыр идəн тактасын; 

Сындырсаң идəн тактасын, 

Кияү түлəр акчасын. 



 

 

 

Әтнә көе 
 

 
1. Шушы көйне матур итеп 

Əйтəлəр Əтнəлəрдə. 

Үзеклəремне өзəлəр 

Исемең əйтəлəр дə. 

2. Иртə торсаң моңсу була 

Əтнə су буйларында. 

Югалган чəчəгем кебек 

Син генə уйларымда. 

3. Матур итеп кошлар сайрый 

Əтнə су буйларында; 

Ятсам – төштə, торсам истə – 

Син генə уйларымда. 

4. Кызарып кояш чыкмыйча, 

Уйсу җирдə су кипми; 

Көлемсерəп карауларың 

Күз  алларымнан китми. 

 
5. Җырлыйк Əтнə көйлəренə, 

Җырчыларга таралсын; 

Мул уңышлар үстерүдə 

Безнең Əтнə дан алсын. 



 

 

 

Богады  авылы көе 
 
 

 

1. Аклы ситса күлмəгемне 

Бер генə кигəн идем; 

Тик торганчы бер эш булсын 

Дип кенə сөйгəн идем. 

Кушымта: 

Их, Мəккə-Мөкəррəмə, Мəдинə-Мөнəвəрə; 

Эчеңдəге серлəреңне сөйлəмə берəүгə дə. 

2. Агыйделне чыккан чакта 

Камышлыктан юл салдым; 

Сине уйлап, бəгырькəем, 

Камыштан нечкə калдым. 

Кушымта. 

3. Аклы ситса күлмəгемне 

Кими башлаган идем; 

Рəхмəт яусын ташлавыңа – 

Сөйми башлаган идем. 

Кушымта. 

 
4. Кибетлəргə үлчəү кайткан 

Челтəр бəйлəүчелəргə; 

Теллəренə сөял чыксын – 

Безне сөйлəүчелəргə. 

Кушымта. 



 

 

 

Бөрлегәнем – бер генәм 
 

 
1. Бакчаларда чəчəк ата 

Син утырткан бөрлегəн. 

Ул да сине көтə сыман, 

Ник килмисең, бер генəм? 

Бөрлегəнем, бөрлегəн, 

Сагындырдың бер генəм. 

2. Бүген төнлə төшлəремдə 

Сине күрдем, бер (гөл) генəм. 

Син тал, имеш, ə мин, җаным, 

Гүя кара бөрлегəн. 

Бөрлегəнем, бөрлегəн, 

Бик сагындым бер генəм. 

 

3. Бөрлегəндəй күзлəреңне 

Бик сагындым, бер генəм; 

Сөям, дигəн сүзлəреңне 

Кабатлыйм мин җыр белəн. 

Бөрлегəнем, бөрлегəн, 

Син бит минем бер генəм 



 

 

 

Вәгъдә 
 

 
1. Гашыйк булган яшь егеткə дөньяда 

Керсез күңел, саф мəхəббəт, көч кирəк. 

Иркəң хыянəтче булгач, 

Үз вəгъдəсен үзе бозгач, 

Газапланып əрни яшь йөрəк. 

2. Вəгъдə биргəч кирəк иде көтəргə, 

Нигə инде хыянəтлəр итəргə? 

Зəйтүн гəлем дигəн идем, 

Гомерлеккə сөйгəн идем – 

Шат тормышта гомер итəргə. 

 
3. Миндə кайгы, миндə хəсрəт, моңланам, 

Синең утларында янам мин һаман. 

Яшь йөрəгем, син ярсыма, 

Давылдан соң диңгез тына, 

Хəсрəтлəрең бетəр бер заман. 

4. Көзге ачы салкын җиллəр истелəр, 

Болыннарда чəчəклəр дə сулдылар. 

Януларым, көюлəрем, 

Чын күңелдəн сөюлəрем – 

Барысы да əрəм булдылар. 



 

 

 

Гармунчыга 
 

 

1. Гармуныңны уйныйсың да, 

Тəрəзəмнəн үтəсең: 

Күз карашларың бик матур, 

Үзəгемне өзəсең. 

Кушымта: 

Өттəгидер генəме, 

Гармунчыгыз өйдəме? 

Өйдə булса, килсен əле, 

Биетеп китсен əле. 

Үпкəлибез, үпкəлибез, 

Үпкəлибез, килмəсө. 

Гармун күтəреп йөрмəсен, 

Бию көен белмəсə. 

Ялындыра, ялындыра, 

Ялындыра, килми ул. 

Килер иде, уйнар иде, 

Бию көен белми ул! 

2. Гармунчылар күп уйнаса, 

Бармакларын талдыра; 

Кемнəрең бар? Кемне уйлыйсың? 

Кемнəрең сагындыра? 

Кушымта. 

 
3. Урамнарда берəү йөри, 

Гармуны белəгендə; 

Белсəң иде, шул егетнең 

Нəрсə бар йөрəгендə? 

Кушымта. 

 
4. Гармунчылар гармун ала 

Гармунда ярышырга; 

Ярышларда җиңеп чыкса, 

Уйлыймын танышырга. 

Кушымта. 



 

 

 

Дим буе 
 

1. Димдə тудым, Димдə үстем, 

Җилəк җыйдым тугайда, 

Əй, матур Дим буе, 

Бик сагындым бу юлы. 

2. Күп хəсрəтлəр күрдем мин, 

Сер бирмəдем шулай да. 

Əй, матур Дим буе, 

Бик сагындым бу юлы. 

3. Былбыл да бар, кондыз да бар 

Димнең таллы ягында. 

Əй, матур Дим буе, 

Бик сагындым бу юлы. 

4. Хəсрəт тə бар, кайгы да бар 

Читтə йөргəн чагында. 

Əй, матур Дим буе, 

Бик сагындым бу юлы. 



 

 

 

Җаныем, бәгырем 

1. Иртə буран, кич тə буран, 

Мамык шəлеңне уран шул, 

Мамык шəлеңне уран. 

Кигəн киемең күрсəм дə, 

Җаныем, бəгырем, 

Үзең күргəндəй булам. 

 
2. Ишек алдында йөримен, 

Карлар яуса көримен шул, 

Карлар яуса  көримен. 

Синнəн башка ямь табалмим, 

Җаныем, бəгырем, 

Ямансулап йөримен. 

3. Тəрəзə төбе генə гөл генə 

Исемне себер генə шул, 

Исемне себер генə. 

Шул исемне гөле кебек 

Җаныем, бəгырем, 

Уйларымда син генə. 

4. Тимер чана карлар яра, 

Бик йөрəгем бик яна шул, 

Бик йөрəгем бик яна. 

Йөрəккəем янма, көймə 

Җаныем, бəгырем, 

Сөйгəнем ятка кала. 



 

 

 

Җомга 
 

1. Тал бөресе, тал бөресе, 

Тал бөресе талларда; 

Сандугачым, əйтеп сайра: 

Сөйгəн ярым кайларда? 

2. Сандугачым, очасыңмы, 

Кипте инде күллəрең; 

Синең янга барып кайта 

Һəр көнне күңеллəрем. 

3. Акрын искəн җил селкетə 

Агыйдел камышларын; 

Кем аерылмый, шулар белми 

Аерылу сагышларын. 

4. Агыйделлəр дулкынлана, 

Дулкынлану, комлана; 

Басып сайрар талы сынса 

Сандугач та моңлана. 

5. Моңлы кичтə тальян гармун 

Кемнəр уйнатыр инде? 

Син булмагач, күңелемне 

Кемнəр юатыр инде? 

6. Гармуныңны тартып уйна 

Үрлəргə менгəндə дə; 

Онытасым юк үлгəндə дə, 

Гүрлəргə кергəндə дə. 



 

 

 

 
Г. Тукай сүз. 

Зиләйлүк 

 

 

 

1. Сөялгəнсең чатта баганага, 

Яфрак төсле сары йөзлəрең. 

Кызганмыйча күңелем чыдый алмый, 

Бигрəк моңлы карый күзлəрең. 

2. Атылган – кош, адаштырган эттəй, 

Үткəннəргə мəюс карыйсың; 

Күрəм, ике иренең селкенгəнен: 

Кайсы татар баен каргыйсың? 
 

3. Сизмисең бит син дə синең яннан 

Нечкə күңел шагыйрь узганын. 

Синең болай мескенлəнгəн хəлең 

Аның күңелен ничек өзгəнен. 



 

 

 

Их, карап торурлары 
 

 
1. Кашың кара, кашың кара, 

Каралткангадыр инде. 

Карыйм, карыйм, карап туймыйм, 

Яраткангадыр инде. 

Кушымта. 
Эх, карап торулары, 

Күз сирпеп алулары! 

Синнəн генə булды инде 

Йөрəгем янулары. 

2. Кашың кара, күзең зəңгəр, 

Керфегең каралтасың. 

Күз карашың магнитлы, 

Гел үзеңə тартасың. 

Кушымта. 
Эх, карап торулары, 

Күз сирпеп алулары! 

Синнəн генə булды инде 

Йөрəгем янулары. 



 

 

 

Казан сөлгесе 
 

 
1. Казаннан Мəскəү күренə дилəр, 

Биек манарадан карасаң? 

Калды ич, калды ич Казан сөлгесе (2 тапкыр), 

Апасыннан матур сеңлесе. 

2. Үткəн гомерлəрем кайтыр микəн, 

Сандугачлар булып сайрасам? 

Ник ак була икəн таш пулат? (2 тапкыр), 

Маллар кыйбат түгел, баш кыйбат. 

3. Яланнарда җəйлəр ямьле була 

Ак чатырлар корып җəйлəргə; 

Алып эчтем суның салкынын (2 тапкыр), 

Ул да басмый йөрəгем ялкынын. 

4. Кайда гына барсаң, дусың булсын, 

Каршы чыгып атың бəйлəргə. 

Ник ак була икəн таш пулат? (2 тапкыр) 

Маллар кыйбат түгел, баш кыйбат. 



 

 

 

Китәм дисең 
 

 

 

1. Китəм дисең, китəм дисең, 

Гел китəрсең микəнни? 

Синең авыр хəсрəтеңне 

Мин күтəрим микəнни? 

 

2. Китəм инде, китəм инде, 

Китəм инде Ташкентка. 

Китəм инде Ташкентка, шул, 

Сине ятка ташлыйм да. 

3. Китем дисең, китəм дисең, 

Китсəң мине  калдырма. 

Мин таянган иңбашыңа 

Ятларны таяндырма. 

4. Китəм инде, китəм инде, 

Китəм инде Донбасска. 

Китəм инде Донбасска, шул, 

Сүз бирик ташлашмаска. 

5. Китəм дисең, китəм дисең, 

Китəм дисең көньякка. 

Ул көньяклар бик еракмы, 

Əллə Ленинградмы? 

6. Китəм инде, китəм инде, 

Китəм инде – каласың. Мин 

киткəчтен кемнəр сөяр Син 

сандугач баласын? 



 

 

 

Көймә килә 
 

 
 

1. Əй, җаныем хат язгансын 

Энҗе кебек тезгəнсен. 

Энҗе кебек тезгəнсен дə, 

Узəгемне өзгəнсен. 

Кушымта: 

Көймə генə, килə генə, 

Көймə килə, эзе юк. 

Көймə генə, эзе юк, шул!. 

Хаты гына килə генə, 

Сүзе генə килə генə, 

Сөйлəшергə үзе юк. 

 
2. Җиделе лампа фитиле 

Янгач, кала күмергə; 

Алсу алмадай гүзəлне 

Оныта алмам гомергə. 

Кушымта. 



 

 

 

Кошлар кебек 
 

1. Һаваларда очкан кошлар кебек, 

Ярсый-ярсый канат кагынып, 

Туган илем, кайттым мин талпынып, 

Күз нурларым, сезне сагынып. 

2. Һаваларда очкан аккошларның 

Канатлары җилдə каерылмый. 

Яшəр идем, туган илем, синдə, 

Якын дусларымнан аерылмый. 

3. Һаваларда очкан аккошлардан 

Коела җиргə мамык тузаны. 

Туган илдə сөйгəн дуслар белəн 

Сизелми лə гомер узганы. 

4. Һаваларда очкан аккошларның 

Каурыйлары коела җиллəрдə. 

Туфрагына алтын чəчсəлəр дə, 

Җитми икəн туган иллəргə. 



 

 

 

Күбәләгем 

 

 
1. Күбəлəк гөллəргə кунса, 

Гөллəр тибрəнə микəн? 

Ул да мине сагынганда, 

Күбəлəгем, түгəрəгем, 

Асыл кошым, сандугачым, 

Җырлап җибəрə микəн? 

2. Күбəлəккəй гөлгə кунган, 

Гөлдə булгач оясы; 

Минем күңелем сиңа тарта, 

Күбəлəгем, түгəрəгем, 

Асыл кошым, сандугачым, 

Син бит күңелем кояшы. 

3. Тау астында, тал астында 

Салкын чишмə түгəрəк; 

Очып барып кайтыр идем, 

Күбəлəгем, түгəрəгем, 

Асыл кошым, сандугачым, 

Əгəр булсам күбəлəк. 



 

 

 

Минзәлә 
 

 

1. Барасызмы Минзəлəгə, 

Мин барам Минзəлəгə шул; 

Минзəлəне күрер өчен 

Йөрəгем өзгəлəнə. 

2. Минзəлəгə барганым юк, 

Юллары такыр, дилəр; 

Такыр юлда йөреп үскəн 

Кызлары матур, дилəр. 

3. Минем иркəм Минзəлəдə 

Туып үскəн бер матур; 

Минзəлəгə баралмасам. 

Аны кемнəр юатыр?! 



 

 

 

Нигә яңа йөрәгем 
 

1. Сандугачлар иялəшкəн 

Су эчəргə милəштəн. 

Борчуларым бетəр иде 

Сине күреп сөйлəшсəм. 

Их, тала, тала, тала, 

Тала ике белəгем. 

Нигə тала, нигə яна 

Икəн минем йөрəгем?! 

2. Агыйдел суы тирбəлə 

Уртасында сал булса. 

Суга салсаң, калкып чыгар 

Безгə насыйп яр булса. 

Уф, тала, тала, тала, 

Тала ике белəгем. 

Нигə тала, нигə яна 

Икəн минем йөрəгем?! 



 

 

 

Олы юлның тузаны 
 

1. Олы юлның тузанын 

Үзем күрдем тузганын. 

Белми калдым, сизми калдым 

Яшь гомеремнең узганын. 

2. Олы юлның тузанында 

Калды минем эзлəрем; 

Кайда икəн яшьлегем, дип, 

Шул юллардан эзлəдем. 

3. Олы юлның тузанында 

Югалттым эзлəремне. 

Их, кайтарып алыр идем 

Узган гомерлəремне. 

4. Олы юлдан атлар килə, 

Безгə кала тузаны. 

Алда гомер бардыр барын, 

Сагындыра узганы. 



 

 

 

Сагыну 
 

1. Бездə биек таулар бар ла, 

Тау астында таллар бар; 

Талда яфрак, миндə сагыну, 

Сездə нинди хəллəр бар? 

2. Тау астында салкын чишмə. 

Агып төшə улакка; 

Сəлам əйтеп җибəрергə, 

Җил дə исми бу якка. 

3. Алмалар өзəр идем лə, 

Бауларга тезəр идем; 

Янмаса бу йөрəккəем, 

Сагынуга түзəр идем. 

4. Өстəллəргə алма куйдым 

Алып ашарсыз микəн? 

Бик сагынып хатлар язсам 

Сездə язарсыз микəн? 



 

 

 

Сания апа 
 

 
 

1. Сания апа суга бара, 

Яшел чилəген асып. 

Сандугачлар чут-чут сайрый, 

Көянтəсенə басып. 

2. Сания апа суга бара, 

Көянтəсе алмалы. 

Алмалы көянтəсенə 

Кунмаган кош калмады. 

3. Сания апа суга бара, 

Алма-алма чилəге. 

Чилəгенə караганда, 

Үзе кура җилəге. 

4. Сания апа, чилəгеңнəн 

Суларың түгелмəсен; 

Башкалар сүзенə карап, 

Күңелең сүрелмəсен. 

 

5. Кая бардың, Сания апа, 

Кайдан кайтып килəсең? 

Килəсең дə, гел китəсең, 

Бик ямансу итəсең. 



 

 

 

Сарман 
 

 
1. Сандугачлар кунып кайда сайрый? 

Сарман буйларында тирəктə шул, 

Сарман буйларында тирəктə. 

Сиңа булган яшьлек мəхəббəтем 

Үрелеп чəчəк ата йөрəктə. 

2. Сарман буйларыннан үткəн чакта 

Тыңларсыңмы, җырлар җырлармын шул, 

Тыңларсыңмы, җырлар җырлармын. 

Күзлəреңне тутырып карарсыңмы, 

Зəңгəр таудан яулык болгармын. 

3. Сарман буйларында яшел алан, 

Печəннəре җитəр бер заман шул, 

Печəннəре җитəр бер заман. 

Кавышулары, иркəм, бик күңелле, 

Əмма аерылышу бик яман. 



 

 

 

Сәрвиназ 
 

 
1. Көн аяз, килə яз, 

Чəчəккə күмелеп. 

Син дə кил, Сəрвиназ, 

Шатлыклы көн кебек. 

2. Кил, иркəм, нур сыман 

Балкып кил яныма. 

Ягымлы җыр сыман 

Рəхəт бир җаныма. 

3. Син килсəң, Сəрвиназ, 

Күңелемдə җылы яз. 

Шатлыгым, бəхетем зур, 

Хəсрəтем, кайгым аз. 

4. Кил, бəгърем, бергəлəп 

Кырларга чыгарбыз. 

Илнең саф һавасын 

Иркенлəп суларбыз. 



 

 

 

Сибелә чәчем 
 

 
1. Сибелə чəчем, сибелə чəчем, 

Сибелə чəчем, тарала. 

2. Йə утка сал, йə суга сал, 

Йə кайгымнан арала. 

3. Уйсу җирнең агым суы 

Ага икəн таң белəн. 

4. Узар, ахры, яшь гомерем 

Гел сагыш, гел моң белəн. 

5. Сандугачлар су эчəлəр 

Агыйделгə тезелеп. 

6. Нигə болай сагынам икəн, 

Үзəклəрем өзелеп?! 



 

 

 

Су буйлап 
 

 
1. Идел бит ул, тирəн бит ул, 

Тирəн бит ул, киң бит ул. 

Караңгы төн, болытлы көн – 

Без аерылган көн бит ул. 

2. Идел бит ул – бик мул елга, 

Ул бит диңгезгə китə. 

Аккан сулар, искəн җиллəр 

Йөрəгемне җилкетə. 

3. Идел буйларына барсам, 

Əйтер идем Иделгə, 

Минем кайгыларымны да 

Алып кит дип, диңгезгə. 

4. Су буйлары моңсу иде, 

Без айрылган чагында; 

Тормыш дулкыннары безне 

Кушар əле тагын да. 



 

 

 

Су юлы 
 

 
 

1. Су буенда акбүз атлар 

Бар да каеш нукталы; 

Сагынмам дип əйтмə, җаныем, 

Сагынырсың, тукта əле. 

Кушымта: 

Ай, җаныем, су юлы, 

Бик сагындым бу юлы. 

Ай, җаныем, суларда, 

Су чəчрəтеп уйнарга. 

2. Суда сусар йөзə микəн 

Сыртын суга салмыйча?! 

Син бəгыремне сагынып көтəм 

Юлдан күзем алмыйча. 

Кушымта. 

3. Суда сусар микəн, 

Сулары сай булса да? 

Бəгырем, хатлар язсана 

Биш кенə юл булса да. 

Кушымта: 

Ай, җаныем, су юлы, 

Бик сагындым бу юлы. 

Ай, җаныем, суларда, 

Су чəчрəтеп уйнарга! 



 

 

 

Талы, талы 
 

 
 

 
1. Тал əйлəнə, тал əйлəнə, 

Талга ефəк бəйлəнə. 

Күргəнче сүзем күп була, 

Күргəч теллəр бəйлəнə. 

Талы, талы, 

Талы бөгелеп тора. 

Тагын бер күрəсе килə, 

Үзəк өзелеп тора. 

2. Тал тирəклəр утыртканнар 

Агыйдел читлəренə. 

Алсу алма суы тамган, 

Бəгырем, битлəреңə. 

Талы, талы, 
Талы бөгелеп тора. 

Тагын бер күрəсе килə, 

Үзəк өзелеп тора. 
 

3. Былбыл булсам, бакчаларда 

Бер тирəк сайлар идем. 

Шул тирəктə сине мактап 

Иртə-кич сайрар идем. 

Талы, талы, 
Талы бөгелеп тора. 

Тагын бер күрəсе килə, 

Үзəк өзелеп тора. 



 

 

 

Тәфтиләү 
 

 
1. И мөкатдəс, моңлы сазым! 

Уйнадың син ник бик аз? 

Син сынасың, мин сүнəмен, 

Айрылабыз, ахрысы! 

2. Очты дөнья читлегеннəн 

Тарсынып күңелем кошы, 

Шат яратса да, җиһанга 

Ят яраткан раббысы. 



 

 

 

Туган тел 
 
 

 
1. И туган тел, и матур тел, 

Əткəм-əнкəмнең теле. 

Дөньяда күп нəрсə белдем 

Син туган тел аркылы. 

2. Иң элек бу тел белəн 

Əнкəм бишектə көйлəгəн. 

Аннары төннəр буе 

Əбкəм хикəят сөйлəгəн. 

3. И туган тел! Һəрвакытта 

Ярдəмең берлəн синең 

Кечкенəдəн аңлашылган 

Шатлыгым, кайгым минем. 

4. И туган тел! Синдə булган 

Иң элек кыйлган догам: 

Ярлыкагыл, дип, үзем һəм 

Əткəм-əнкəмне, ходам! 



 

 

 

Фирдәвескәй 
 
 

 
1. Кашын кара, буең зифа, 

Керфегең бөгелəдер; 

Синең өчен җанкисəгем, 

Фирдəвескəй, кара күзкəй, 

Үзəгем өзелəдер. 

2. Каш карасы күзеңдə лə, 

Буй зифасы үзеңдə. 

Ай туганда тудың мəллə, 

Фирдəвескəй, кара күзкəй, 

Ай нуры бар йөзеңдə. 

3. Кашың кара, күзең күк, 

Сиңа сөйлəр сүзем күп; 

Сөйлəр идем дə сүземне, 

Фирдəвескəй, кара күзкəй, 

Сирəк күрəм үзеңне. 



 

 

 

Шахта 
 

 
1. Китəм инде, китəм инде, 

Китəм инде Донбасска; 

Мин китəм инде Донбасска, 

Сүз бирдек ташлашмаска. 

2. Шахтер егет күмер кисə, 

Кемнəр ала  исəбен? 

Гомерем бетеп, таш басмаса, 

Ташламам, җан кисəгем. 

3. Шахтер кия шапкасын, 

Кулына ала лампасын; 

Көннəр буе җир астында 

Күрми дөнья яктысын. 

4. Шахтер егет ятып йоклый, 

Одеялын ябынып; 

Төннəр буе йоклый алмый, 

Туган илен сагынып. 



 

 

 

Шома бас 
 

 
1. Уйнат, уйнат гармуныңны, 

Биесеннəр егетлəр. 

Безнең илнең егетлəре 

Бары да бөркет кебеклəр. 

Их, шома басабыз, 

Биеп күңел ачабыз. 

 
2. Сайрат, сайрат гармуныңны, 

Җилкенсеннəр яшь кызлар. 

Безнең кызлар нурлы йөзле, 

Əйтерсең лə йолдызлар. 

Их, шома басабыз, 

Биеп күңел ачабыз. 

3. Əйдə, əйдə, катырак бас, 

Биегəнне күрсеннəр; 

«Баскан җирдəн ут чыгара 

Безнең яшьлəр», – дисеннəр. 

Их, шома басабыз, 

Биеп күңел ачабыз. 



 

 

 

Ямьле Агыйдел буйлары 
 

 
1. Агыйделкəйлəрнең, ай, кичкəндə 

Бер җырладым ишкəклəр ишкəндə. 

2. Ямьле Агыйдел буйлары ла 

Бетерəдер хəсрəтле уйларны. 

3. Бер җырладым бəгърем, бер еладым 

Туган җирлəр искə лə төшкəндə. 

4. Ямьле Агыйдел буйлары ла 

Бетерəдер хəсрəтле уйларны. 



 

 

 

КОМПОЗИТОРЛАР ӘСӘРЛӘРЕ 
 

Аерылмагыз 
 

 
1. Су буенда (күл өстендə) ялгыз аккош, 

Каерылган канатлары. 

Канатларны каера ул 

Аерылу газаплары. 

Кушымта: 

Аерылмагыз, аерылмагыз, 

Булса да сəбəплəре. 

Канатларны каера ул 

Аерылу сəгатьлəре. 

2. Ят кошны пар итмəс аккош, 

Ялгыз канат какса да. 

Без дə бергə булалмабыз, 

Сулар үргə акса да. 

Кушымта. 



 

 

 

Аккошлар 
 

1. Көзлəрдəн соң язлар килми, 

Алда – салкын, ак кышлар. 

Китəсез дə мени, 

Китəсез дə мени, 

Китəсез дə мени, аккошлар? 

 
2. Əллə ничек үтте яшьлек, 

Соң очрашты язмышлар. 

Хушлашырга безгə 

Иртəрəк бит əле, 

Иртəрəк бит əле, аккошлар! 

 
3. Бездə əле бу дөньяга 

Күңел тулы алкышлар. 

Китəсез дə мени, 

Китəсез дə мени, 

Китəсез дə мени, аккошлар? 



 

 

 

Ак күлмәгем 
 

 

1. Ак күлмəгем, ак күлмəгем 

Бер киюдə каралттым. 

Яратмавыңны белсəм дə, 

Əллə нигə яраттым. 

Ак күлмəгем, ак күлмəгем 

Итəге зəңгəр бизəк. 

Каерылган кош канатыдай 

Əрнеп өзелə үзəк. 

2. Ак күлмəгем, ак күлмəгем 

Алларга манам инде. 

Чəчəге сынгйн гөллəрдəй 

Ялгызым калам инде. 

Ак күлмəгем, ак күлмəгем 

Алмаштырмам карага. 

Дөрли-дөрли янсын əйдə, 

Сулар сипмə ярага. 

 

3. Мин караны кими диеп, 

Син дə акны киярсең. 

Гомер узгач, күлмəк тузгач, 

Бəлки син дə сөярсең. 

Ак күлмəгем, ак күлмəгем 

Бер киюдə каралттым. 

Яратмавыңны белсəм дə, 

Əллə нигə яраттым. 



 

 

 

Әгәр белгән булсам 
 

 

1. Кайгылар да баса алмас иде 

Йөрəгемдə ташкан шатлыкны, 

Əгəр белгəн булсам (2 тапкыр), 

Бу дөньяда синең барлыкны… 

2. Алларыңа чыгып торыр идем, 

Тик син булыр идең көткəнем, 

Əгəр белгəн булсам(2 тапкыр), 

Сукмагыңның кайдан үткəнен. 

3. Һичкемгə дə бүлəк итмəс идем 

Яшьлегемнең тəүге таңнарын, 

Əгəр белгəн булсам(2 тапкыр), 

Сине очратачак таң барын… 



 

 

 

Әйткән идең 
 

 

1. Əйткəн идең: 

«Əгəр сөя калсаң 

Миннəн башка берəр бүтəнне, 

Сөй… бары тик миннəн яхшыракны, 

Сөймə лəкин миннəн түбəнне…» 

2. Юлыктым мин, 

Лулу, бер чəчəккə, 

Көтмəгəндə, уйламаганда, 

Нəкъ синдəйгə, 

синең шикеллегə, 

Əйтерсең лə синең дəвамга… 

3. Тормышымның 

синнəн соңгысында 

Тапканым юк иде һичкемне. 

Нишлəргə соң? 

Бир бер киңəш миңа: 
Ул һəр яктан синең шикелле. 

 

4. «Нишлəргə соң?» – 

дигəн сорау белəн 

Килəм менə рəсемең каршына… 

Үзең булсаң əгəр, 

мондый уйлар 

Килер идемени башыма? 



 

 

 

Әйтмә  син авыр сүз! 
 

 

 

1. Беркайчан əйтмə син авыр сүз, 

Бик кыска, əй кыска гомерлəр. 

Син – минем гомерлек юлдашым. 

Син – чəчкəм, йолдызым, сөйгəн яр. 

 
Кушымта: 

Əйтмə син авыр сүз, əйтмə син! 

Йөрəк бит болай да яралы. 

Җырларны шаулатып җырлыйсы, 

Гөрлəтеп яшисе бар əле. 

2. Бик авыр минутлар булса да, 

Тап миңа шул вакыт җылы сүз; 

Авыр сүз əйтəсең килсə дə, 

Əйтмə син, сөеклем, əйтмə, түз! 

Кушымта. 

 
3. Иртəсен, кичен дə миңа син 

Кызганма карашың җылысын. 

Шул чакта сөюем артуын 

Йөрəгең белəн син тоярсың. 

Кушымта. 



 

 

 

Әлдермешкә  кайтам әле 
 

 

1. Сая елгалары ага, 

Текə ярларга тулып. 

Агар идем шул якларга, 

Чишмə моңнары булып. 

Кушымта: 

Кайтам əле Əлдермешкə, 

Чишмəгə төшəм əле. 

«Һаман сине сөям», – диеп, 

Серемне чишəм əле. 

2. Су чəчрəтеп уйнап үстек 

Сөйдеркə буйларында. 

Тере су тамчыларыдай 

Калдың син уйларымда. 

Кушымта. 

3. Эчсəң Сөйдеркə суларын, 

Сизмəссең дə салкынын. 

Яшəү көчең, дəртең артыр, 

Дөрлəр йөрəк ялкының. 

Кушымта. 

 
4. Əлдермеш якларын бизи 

Мəхəббəт үзəннəре, 

Ут йөрəкле егетəре, 

Тиңдəшсез гүзеллəре. 

Кушымта. 



 

 

 

Әниемә 
 

1. Биргəнсең син миңа 

ал нурын таңнарның, 

Җыйгансың син миңа 

бар гөлен даланың, 

Биргəнсең канатлар 

талпыныр чагымда, 

Балалык рəхмəтем 

җырымда чагыла. 

Кушымта: 

Кадерлəп үстергəн 

мин синең җимешең, 

Куеның – гөлбакча, 

назлы җил – сулышың. 

Инде буй җитсəм дə, 

мин сиңа сабыймын, 

Күңелең назларын 

күзеңнəн таныймын. 

2. Боларга бəрабəр 

ни генə бирəем, 

Бердəнбер бүлəгем – 

тугры йөрəгем. 

Итə күр канəгать, 

риза бул шушыңа, 

Үзеңə аталган 

җырымны кушып ал. 

Кушымта. 

3. Бурычлы сиңа мин, 

əнкəем-алтыным, 

Сиңа дип эзлəдем 

дөньяның асылын. 

Ай белəн кояшны 

бирим дип уйладым, 

Үрелеп алырга 

җитмəде буйларым. 

Кушымта. 



 

 

 

Әниемнең җылы кочагы 
 

 
1. Сөекле əниемнең 

Борчыгандыр җанын 

Күңелемнең көйсез һəр чагы. 

Еласам, юаткан, 

Иркəлəп уяткан 

Əниемнең җылы кочагы. 

2. Уйнаудан туйганда, 

Талчыгып калганда, 

Ял сорагач керфек очларым, 

Җыр көйлəп, тирбəтеп, 

Йоклаткан изрəтеп 

Əниемнең җылы кочагы. 

3. Давыллы көннəрдə, 

Ышыклап җиллəрдəн, 

Күкрəгенə кыскан кем тагы? 

Кадерлəп үстергəн, 

Яшəргə көч биргəн 

Əниемнең җылы кочагы. 



 

 

 

Бәхет 

1. Минем белəн бергə бəхтем туган – 

Өлешемə тигəн көмешем. 

Шул бəхтемне эзлəп юлга чыктым, 

Шул бəхтемне эзлəп килешем. 

Шул бəхтемне эзлəп тапканым юк, 

Инде таптым дисəм – югалтам. 

Якын дустым – мескен өмет белəн 

Үз-үземне тагын юатам. 

Якын дустым – мескен өмет белəн 

Үз-үземне тагын юатам. 



 

 

 

2. Юлларымда бəхет күп очрады, 

Тик берсе дə түгел минеке. 

Юл чатында, əнə, көтеп торган 

Ул аныкы яки синеке. 

Ə минеке, бəлки, мине көтеп, 

Кайгырадыр əллə кайларда… 

Ул бəхетсез икəн, мин бəхетсез, 

Мин табарга тиеш, табарга! 

Ул бəхетсез икəн, мин бəхетсез, 

Мин табарга тиеш, табарга! 

3. Минем белəн бергə бəхтем туган – 

Өлешемə тигəн көмешем. 

Шул бəхтемне эзлəп юлга чыктым, 

Шул бəхтемне эзлəп килешем. 

Шул бəхтемне эзлəп китеп барам, 

Юлым сикəлтəле, əремле… 

Җиңел килгəн бəхет – бəхет түгел, 

Эзлəп тапкан бəхет кадерле 

Җиңел килгəн бəхет – бəхет түгел, 

Эзлəп тапкан бəхет кадерле 



 

 

 

Әнкәй 
 

 
 

1. Əнкəй безне Сөннəн алып кайткан, 

Сөн суында юган иң элек. 

Бишек җырын җырлап төннəр буе, 

Без үскəнне көткəн тилмереп. 

Кушымта: 

Без биш бала үстек – бер йодырык – 

Тик үсмəдек иркə кочакта. 

Без əнкəйнең биш шатлыгы идек, 

Биш кайгысы булдык кайчакта. 

2. Без үскəндə күпме борчылулар 

Күргəн əнкəй гомер эчендə. 

Онытмабыз, əнкəй, мəңге сине, 

Рəхмəт яусын барысы өчен дə. 

Кушымта. 

 

3. Хəзер инде җиткəн балалар без, 

Кунак кына əнкəй янында. 

Əнилəрнең олы йөрəгенə 

Изгелекнең сыйган барсы да. 

Санап кына бетерерлек түгел 

Əнкəйлəрдəн күргəн игелек. 

Əнкəй безне Сөннəн алып кайткан, 

Сөн суында юган иң элек. 



 

 

 

Беренче мәхәббәт 
 

 
 

1. Хəтердə ул тыныч айлы кичлəр, 

Хəтердə бормалы су юлы. 

Онтылмый беренче саф мəхəббəт, 

Онтылмый Агыйдел сылуы. 

2. Ул мине утларда яндырды да, 

Тилмертте аерылу газабы. 

Нигə соң чəчəктəй яшь гомернең 

Кавышу булмады азагы? 

3. Юлларда киртəлəр очратсагыз, 

Күңелегез булса да яралы, 

Сез искə алыгыз яшьли сөйгəн, 

Беренче яраткан ярларны. 



 

 

 

Бик сагындым, авылым 
 

 

1. Туган як, көн саен 

Искə төшəсең; 

Күңелемнəн чыкмыйсың, 

Төшкə керəсең. 

Сагындым, сагындым, 

Бик сагындым 

Без үскəн авылның 

Айлы тын кичлəрен, 

Былбыллы бакчаның 

Шомырт ислəрен. 

2. Оныталмыйм камышлы 

Аккош күллəрен, 

Битемнəн иркəлəп 

Искəн җиллəрен. 

Сагындым, сагындым, 

Бик сагындым 

Без үскəн авылның 

Хуш исле урманын, 

Кырларда сайраган 

Сабан тургаен. 

3. Күңелем ашкына 

Туган якларга, 

Йөрергə җилəкле 

Яшел аланда. 

Сагындым, сагындым, 

Бик сагындым; 

Йөрəгем, җилпенеп, 

Көтə таң  атуын. 

Кыр казы шикелле 

Очып кайтырмын. 



 

 

 

Гармунчы 
 

 

1. Нихəл итим, гармунчыбыз 

Гашыйк булды үземə; 

Гармун уйнарга онытып, 

Карап тора күземə. 

Дөньясын онытып йөри, 

Уйлап гел минем хакта 

Кичə гармунын оныткан 

Концертка килгəн чакта. 

2. Əйтəм инде, иркəм, димен, 

Гел мине уйлап йөрмə. 

Гел мине уйлап йөреп, син 

Концертны өзə күрмə. 

Яшь кенə егет булса да 

Хəтере юк иркəмнең; 

Онытмаса ярар иде 

Миңа гашыйк икəнен. 
 

3. Абау, бəгырем, гармунының 

Ялтырый сəдəплəре. 

Гармуны да үзе кебек – 

Бар сəер гадəтлəре, 

Кызлар күңелен җилкетеп, 

Ялтырап балкып тора. 

Эчендə магниты бардыр, 

Үзенə тартып тора. 



 

 

 

Гөлләр иле 

 

1. Туган ягым – гөллəр иле, 

Гөллəр, сөмбеллəр иле. 

Гөлгə кунып сайрап кына 

Үскəн былбыллар иле. 

Кушымта: 

Гөлдəн гөлгə серем сөйлəп, 

Болыннарны буйладым. 

Туган якның гүзəллеген 

Мəңге күреп туймамын. 

2. Туган ягым – гөллəр иле, 

Гөлгə тиң таллар иле. 

Ефəк кебек сызылып кына 

Аткан ал таңнар иле. 

Кушымта. 

3. Туган ягым – гөллəр иле, 

Борынгы Болгар иле. 

Бүген көрəштə, хезмəттə 

Җиңгəн батырлар иле. 

Кушымта: 

Гөлдəн гөлгə серем сөйлəп, 

Болыннарны буйладым. 

Туган якның гүзəллеген 

Мəңге күреп туймамын. 



 

 

 

Гүзәлия җыры 

 
 

1. Таң атканда уйланам, 

Су акканда моңланам. 

Таң нурында син йөзəсең, 

Утларында мин янам. 

2. Биек тауга менимме, 

Агым суга керимме? 

Дусларыма сөйлим микəн, 

Үзем генə белимме? 

3. Таулар текə, су тирəн, 

Тирəн булса да керəм. 

Ерак икəнен дə белəм, 

Нигəдер якын күрəм! 



 

 

 

Җидегән чишмә 

 

1. Җидегəн чишмəлəрдə 

җиде улак, җиде улак, 

Челтер-челтер ага көмеш су. 

Көмеш сулар ага, кошлар сайрый, 

Шул чакларда бигрəк, 

Шул чакларда бигрəк ямансу. 

2. Җидегəн чишмəлəргə 

йөзек салдым, йөзек салдым, 

Җидегəн йолдыз күреп калсын, дип. 

Җанкай-җанаш алсын да куансын, 

Вəгъдəлəрем булып, 

Вəгъдəлəрем булып калсын, дип. 

3. Җидегəн чишмəлəргə 

чилəк куйдым, чилəк куйдым, 

Пар чилəгем тизрəк тулсынга. 

Без сөябез, җаный, яр булсынга, 

Без йөрмибез вакыт, 

Без йөрмибез вакыт узсынга. 

4. Җидегəн  чишмəлəрнең 

талы бөгелə, талы бөгелə, 

Акрын искəн җəйге җиллəргə. 

Сез каласыз инде, без китəбез, 

Без китəбез ерак, 

Без китəбез ерак иллəргə. 



 

 

 

Җиз кыңгырау моңнары 
 

 

1. Урап-урап карлар күмə 

Кышның озын юлларын, 

Чың-чың итə, җил тузгыта 

Җиз кыңгырау моңнарын. 

Җиз кыңгырау, көмеш моңнар 

Уйлата синең хакта, 

Синең хактагы уйларым 

Яшьлеккə алып кайта, 

Уйлата синең хакта. 

Җиз кыңгырау моңнарында 

Үткəннең тавышлары, 

Очрашулар, кавышулар, 

Аерылу сагышлары, 

Үткəннең тавышлары. 

2. Чың-чың итə, җил тузгыта 

Җиз кыңгырау моңнарын. 

Кая алып бара икəн 

Кышкы озын юлларым? 

Җиз кыңгырау тагып кына, 

Атларда чабып кына, 

Килер идем яшьлегемнəн 

Тик сине алып кына, 

Атларда чабып кына. 



 

 

 

Йәнбикә1
 

 

 
1. Базарларга чыксаң, акбуз аткай, 

Хаккынаен үзем түлəрмен. 

Əҗəллəрең җитсə, əйт үземə, 

Йəнбикə, Янбикə, 

Синең өчен үзем үлəрмен. 

 
2. Урманнарга керсəм, адашмамын, 

Менгəн атым акбуз ат булса. 

Авыр юллар үтеп, мин кайтырмын. 

Йəнбикə, Йəнбикə, 

Көтəм дигəн сүзен хак булса. 
 
 
 
 

1 Җыр текстының башка варианты да бар. 



 

 

 

Казан кичләре 
 

 

1. Кил əле, Иделнең җилəс җиле, 

Юлларга чəчəклəр сип əле. 

Ак булып, саф булып 

истə калсын 

Казанның кадерле кичлəре. 

 
2. Туган ил чакырган зур юлларга 

Китəрбез таңнарда без моннан. 

Озатып калырсың безне, Казан, 

Баласын очырган кош сыман. 

3. Яшəрбез туган җир туфрагында, 

Кырларда, Иделдə-диңгездə. 

Исəн-сау булсыннар 

балалар, дип, 

Хəерле юл телə, Ил, безгə. 

4. Иделгə сузылган айлы юлдан 

Тын гына, моң гына җыр ага. 

Сагынырбыз, дуслар, бу кичлəрне 

Чəчлəргə чал кергəн чорда да. 

5. Ал гөллəр сибегез безнең юлга, 

Иделнең иртəнге җиллəре. 

Мəңгегə, гомергə истə калсын 

Казанның кадерле кичлəре. 



 

 

 

Картаямыни  соң йөрәк 

 

1. Əкрен генə, сиздермичə 

Яшьлек гомерем үтə. 

Күңелем һич тə картаймый, 

Һаман да нидер көтə. 

Кушымта: 

Картаямыни соң йөрəк, 

Маңгайлар сырланса да. 

Үтте яшьлек-җүлəрлек, дип, 

Җырларда җырланса да. 

2. Нигə соң болай үземне 

Канатлыдай хис итəм?! 

Əллə яшьлегем кичлəре 

Əйлəнеп кайтты микəн? 

Кушымта. 

3. Мəхəббəт яшьлəрдə, дилəр, 

Була ул һəркемдə дə. 

Мəхəббəтсез яшəп булмый 

Олгайган көннəрдə дə. 

Кушымта. 



 

 

 

Кемгә салыйм башны таңнарда? 
 

 

1. Көтмəгəндə килде бу кайгылар, 

Көтмəгəндə килде бу сагыш. 

Күңелемдə минем əрңү, ярсу, 

Ник аяусыз икəн бу язмыш? 

 
Кушымта: 

Ник ашыктым, үземə тиңне 

Ник табалмадым? 

Дусларымнан тик бер киңəш 

Ник сорамадым? 

2. Дəрья суы ярсып чайкалганда, 

Дулкыннары кага ярларга. 

Синнəн башка кешем юк шул, 

Кемгə салыйм башны таңнарда? 

Кушымта. 



 

 

 

Китмәгез, кошларым 
 

 
1. Кайткан кошларым, кабат китмəгез, 

Ерак иллəрдə иркен, димəгез. 

Туган ил ямьле, сулар бик тəмле, 

Сызылып аткан таңнары ямьле. 

2. Китəсе булгач, нигə кайтасыз, 

Ерак иллəрлə туктап каласыз. 

Туган илемдə үскəн кошларым, 

Шатлык көенə мəңге сайрагыз! 

3. Киткəн кошларым кабат кайтырлар, 

Туган иллəрдə туктап сайрарлар. 

Туктап сайрарлар, канат кагарлар, 

Туган якларны алар сагыналар. 



 

 

 

Кичер мине, әнкәй, гафу ит 

 

1. Кайтырмын дип, хатлар язуыма 

Көннəр түгел, айлар үттелəр; 

Əмма юлларым, сиңа илтмичə, 

Еракларга алып киттелəр. 

Кушымта: 

Бер кайтмасам, əнкəй, бер кайтырмын, 

Утыңны сүндермичə, мине көт; 

Сине көттереп тə кайталмасам, 

Кичер мине, əнкəй, гафу ит. 

2. Көтəсеңдер син мине, кайтыр дип, 

Тезелешеп кошлар кайтканда; 

Улым дип, син ишек ачасыңдыр, 

Көзге җиллəр тəрəз какканда. 

Кушымта. 

3. Көтəсеңдер хат ташучы килсə, 

Кош теледəй сəлам бардыр дип; 

Хат булмаса, өмет итəсеңдер: 

Иртəгə, бəлки, булыр дип. 

Кушымта: 

Юлга чыгам, əнкəй, кайтыр юлга, 

Утыңны сүндермичə, мине көт; 

Шушы юлда тагы озакласам, 

Кичер мине, əнкəй, гафу ит. 



 

 

 

Кукмара 
 

 
 

1. Каршы ала, озатып кала 

Поездларны Кукмара. 

Поездлар ерак китсə дə, 

Ерагаймасын ара. 

Кушымта: 

Их, Кукмара, Кукмара, 

Ерагаймасын ара. 

Сагынырсың, саргаерсың, 

Читлəргə китеп кара. 

2. Ярсып поездлар узганда 

Тетрəп кала таулары. 

Җəйге таңда үзəкне өзə 

Сандугач сайраулары. 

Кушымта. 

 

3. Туган җирнең бик күңелле 

Бер төбəге  Кукмара. 

Кукмара кешелəренең 

Эшлəре гөрлəп бара. 

Кушымта. 



 

 

 

Күл  буена килсәң иде 
 

 

1. Ялгыз үскəн бер төнбоек 

Тирбəлə суда. 

Төнбоек та сине сагына, 

Сине юксына. 

Күл буена килсəң иде, 

Уйларымны белсəң иде; 

Ялгыз төнбоек шикелле 

Юксынам сине. 

2. Бөдрə таллар яшел ефəк 

Күлмəген кигəн. 

Таллар да, никтер моңаеп, 

Башларын игəн. 

Күл буена килсəң иде, 

Уйларымны белсəң иде; 

Башын игəн тал шикелле 

Юксынам сине. 
 

3. Кыр үрдəклəре кычкыра 

Куе камышта. 

Зифа буйлы камышлар да 

Төшкəн сагышка 

Күл буена килсəң иде, 

Уйларымны белсəң иде; 

Зифа камышларга карап, 

Юксынам сине. 



 

 

 

Кыр  казлары киткәндә 
 

 
1. Кыр казлары оча җылы якка, 

Күз күрмəгəн ерак җирлəргə. 

Тын һавада моңсу тавышлары 

Сəлам булып җилдə тирбəлə. 

2. Саубуллашу җиңел дигəн сүзне 

Ишетмəдем əле беркемнəн. 

Бер кыр казы калган аерылып 

Үзе очып килгəн төркемнəн. 

3. Иптəшлəрен куып җитəлмəсə, 

Ялгыз башы кая сыеныр?! 

Аңа карап тирəн уйга чумдым: 

Туган җирсез яшəү кыендыр. 



 

 

 

Кышкы романс 
 

 

1. Акты ташып, акты ярсып 

кар сулары, 

Шулдыр инде язның 

ташып ярсулары. 

Акты безнең кар өстендə калган эзлəр, 
Акты елап, икəү бергə 

салган эзлəр. 

Кушымта: 

Син – гомер агышларым, 

Син – минем сагышларым, 

Син – минем шатлык идең, 

Югалту, табышларым. 

Син – минем сагышларым. 

2. Язлар килə, язлар китə, сулар ага, 

Көннəр ага, айлар ага, еллар ага 

Суларның да, айларның да, 

елларның да 

Агышыннан эзлəр кала, эзлəр кала. 

Кушымта. 

 
3. Менə инде тагы җиргə карлар ява, 

Бөтен нəрсə туңган төсле 

кар астында. 

Ага сулар, айлар ага, еллар ага, 

Сине күрəм айлар, еллар карашында. 

Кушымта. 



 

 

 

Оныттың бугай 
 

 
1. Сине уйласам, мине моң баса, 

Борчылып йөрим инде ничə ай. 

Күңелем сизə, назлы язларны 

Оныттың бугай, оныттың бугай. 

2. Еракта калды, дəртлəнеп, ярсып, 

Без җырлап үткəн ул яшел тугай. 

Кабатлап булмый торган чакларны 

Оныттың бугай, оныттың бугай. 

3. «Сөй!» – дип үтенмим, лəкин үкенмим 

Яшьлектə сине сөйгəнгə шулай. 

Син мине түгел, яшьлекнең үзен 

Оныттың бугай, оныттың бугай. 



 

 

 

Сагыну җыры 
 

 
1. Ак чəчəклəр кебек кар ява 

Хəтерлəтеп ямьле май кичен, 

Шомырт чəчəк аткан тугайда 

Йөргəн идек икəү нур кичеп. 

2. Тормыш юлларыбыз шул кичтə 

Аерылды төрле якларга; 

Ə шулай да иркəм гел истə, 

Алыштырмам аны ятларга. 

3. Араларда озын юллар бар, 

Барыр идем дə бит арымый, 

Күрешергə ничə еллар бар, 

Ничек түзəрмен соң сагынмый. 



 

 

 

Сандугач  керде күңелгә 
 

 

1. Мəхəббəт мəхəббəт инде, 

Кайларга куйыйм аны? 

Авырмыни сагынырга 

Өзелеп сөйгəн ярны. 

Кушымта: 

Талларга качты сандугач – 

Мин аны эзлиммени? 

Сандугач керде күңелгə – 

Җырламый түзиммени?! 

2. Синең күлмəгең алсу дип, 

Кызарып торыйммыни? 

Яратам диеп əйтергə 

Рөхсəтлəр сорыйммыни? 

Кушымта. 

 
3. Сандугачларны ишетми 

Йөримме карурманда? 

Тамчылар күрмиммени соң 

Шаулап яңгыр яуганда? 

Кушымта. 



 

 

 

Сәяхәтче җыры 
 

 

1. Таныш түгел юллар буйлап 

Мин озак йөрдем. 

Туган ягым күренерме дип, 

Тауларга мендем. 

И гүзəл туган ягым, 

И ямьле туган ягым, 

Тау башында бакча булып, 

Төшемə кердең. 

2. Туган яктан ерак китеп, 

Диңгезлəр кичтем. 

Сагыш дигəн тирəн күлнең 

Суларын эчтем. 

И гүзəл туган ягым, 

И ямьле туган ягым, 

Тальян гармун моңы булып, 

Җырыма күчтең. 

3. Туган яктан еракта да 

Дуслар очраттым. 

Лəкин яшьлек дустым калган 

Илемə кайттым. 

И гүзəл туган ягым, 

И ямьле туган ягым, 

Бəхетемне читтə түгел, 

Мин синдə таптым!.. 



 

 

 

Син кайтмадың 
 

 
1. Бакчаларда гөллəр чəчəк атты, 

Тормышыбыз кебек ямьлəнеп. 

Урман күллəренə аккош кайтты, 

Сандугачлар килде əйлəнеп. 

2. Сандугачлар килде, аккош кайтты, 

Син кайтмадың киткəн җиреңнəн. 

Аккош китəр урман күллəреннəн, 

Син китмəссең минем күңелемнəн. 

 
3. Дошман явын тар-мар иткəн чакта, 

Йөрəгеңнəн кайнар кан тамды. 

Үзең үлсəң, матур исемең калды, 

Киң Ватанга даның таралды. 



 

 

 

Синең өчен 
 

 

1. Синең өчен һəрчак аяз, 

Зəңгəр һава, 

Синең өчен сəйлəн сыман 

Карлар ява. 

Сəйлəн карлар бар хəятне 

Били акка – 

Табигатьне сафлык күмə 

Синең хакка. 

Кушымта: 

Елга, тугайлар – синең өчен, 

Кырлар, тургайлар – синең өчен. 

Җир һəм йолдызлар – синең өчен, 

Сөюең калсын минем өчен. 

2. Таң кояшы нурлар сибеп 

Көлгəн чакта, 

Күңелемдə җырлар туа 

Синең хакта. 

Җырлар илтсен сиңа минем 

Назларымны, 

Илтсен сиңа назлар тулы 

Язларымны. 

Кушымта. 

3. Синең өчен ал гөллəрем 

Чəчəк ата, 

Синең өчен сайрап туймый 

Сандугач та. 

Исемең яңгырый бер моң булып 

Тирə-якта – 

Мин бəхетле бу дөньяда 

Син бар чакта. 

Кушымта. 



 

 

 

Сине  уйлап янам 

1. Җəйлəүлəрдə тугай, 

Тугайларда тургай 

Җиллəргə лə каршы баралмый, 

Сине уйлап янам, 

Ник килмисең һаман, 

Күңелем эзли сине, табалмый. 

2. Карурманга таба 

Чишмə чыңлап ага, 

Җил көчəйтə аның агышын. 

Мин утырам тыңлап, 

Шул сулардай чыңлап, 

Агып китəр микəн сагышым? 

 
3. Җəйлəүлəрдə тугай, 

Тугайларда тургай 

Канатларын җилпи җиллəрдə, 

Сине уйлап янам, 

Ник килмисең һаман, 

Күңеллəрең синең кемнəрдə? 



 

 

 

Сок буйлары 

 
1. Кояш баткан чакта, Сок буенда 

Синең җырларынңы җырладым. 

Сайравыннан туктап, сандугач та, 

Сандугач та сагынып тыңлады. 

2. Сокның дулкыннары алып китте 

Синең тарафларга моңымны. 

Əллə кайтасыңмы туган якка? 

Сок буйлары көтə җырыңны. 

3. Иңнəреңнəн кочып, тал-тирəклəр 

Минем хислəремне сөйлəрлəр. 

Күзлəреңнəн үбеп, ал чəчəклəр: 

«Ул бит көтте сине», – диярлəр. 



 

 

 

Солдатым 
 

 

1. Кыр казлары китте 

Диңгез буйларына, 

Кыр казлары китте тезелеп, 

Син дə бəгърем, киттең, 

Бик ямансу иттең, 

Мин озатып калдым өзелеп. 

 
2. Карлы салкын кышта, 

Торасыңдыр постта, 

Уйлыйсыңдыр туган якларны, 

Ə мин иртə-кич тə, 

Онытмыймын һич тə 

Бергə йөргəн матур чакларны. 

3. Хатлар язам сиңа, 

Сəлəм юллыйм сиңа, 

Таң жиллəре тизрəк илтсəннəр, 

Нык бул хезмəтеңдə, 

Мəхəббəтең көн дə 

Сине генə көтə, дисеннəр. 

 

4. Айлар агылып үтəр, 

Кайтыр көнең җитəр, 

Тормышыбыз матур, илдə тын. 

Күрешербез тиздəн, 

Бəхет китмəс бездəн, 

Зифа буйлы батыр солдатым! 



 

 

 

Соңлама, кил инде 

 
1. Ак чəчəк ата балан, 

Күмелгəч гөлгə алан. 

Яшь йөрəк ешь тибə, 

Искəн җиллəр миңа: 

«Сөйгəнең килə», – дисə, 

 
Кушымта: 

Кил, кил, кил, 

Кил, иркəм, мин көтəм, 

Соңлама, кил инде, 

Елмаеп көл инде, 

Сагындым, бəгърем, сине. 

2. Алып кил син, дускаем, 

Сандугач тавышкаен, 

Мəхəббəтнең сафын, 

Энҗелəргə хасын, 

Алып кил, аккошкаем. 

 

Кушымта. 



 

 

 

Сыерчыклар 
 

1. Өметем өзелгəч, 

Кайгыдан түзмəдем, 

Нишлəргə белмичə, 

Киңəшче эзлəдем. 

Сез очып кундыгыз 

Тəрəзə төбемə, 

Китəбез инде, дип 

Əйттегез үземə. 

Кушымта. 

 
Кушымта: 

2. Көзлəрен моңаеп, 

Мин сезне озатам. 

Килерсез əле дип, 

Күңелне юатам. 

Киткəндə еракка 

Алыгыз искə сез; 

Көш булып бу якта 

Мин калам иркəсез. 

Кушымта. 

Сыерчыклар, сыерчыклар, 

Канатлы дусларым, 

Бирегез киңəш сез, 

Ярамны төзəтми 

Ник ташлап китəсез? 



 

 

 

Тагын, тагын, тагын да 
 

 
1. Үрмə гөллəр утырттым мин 

Зəңгəр Идел ярында. 

Гөрлəп торсын диеп тормыш 

Тагын, тагын, тагын да. 

2. Гөллəр үсте, кил син, бəгърем, 

Сүнмəс яшьлек таңында, 

Иркəлəрсең син аларны 

Тагын, тагын, тагын да. 

 
3. Булса идем зəңгəр чəчəк 

Син үрелгəн чагында, 

Шаулар иде, яшьлек таңым 

Тагын, тагын, тагын да. 



 

 

 

Тамчылар 

1. Тамчылар, тамчылар! 

Əйтегезче, тамчылар! 

Нигə язгы кичлəрдə 

Яшь йөрəклəр ярсыйлар?.. 

Нигə язгы кичлəрдə 

Яшь йөрəклəр ярсыйлар?.. 



 

 

 

Кушымта: 

Тамчылар, тамчылар, 

Җырлый-җырлый тамасыз; 

Илдə туган яз шатлыгын 

Матур көйгə саласыз. 

2. Тамчылар, тамчылар! 

Юрагызчы,  тамчылар! 

Бу матур язда мине 

Нинди бəхет каршылар?.. 

Бу матур язда мине 

Нинди бəхет каршылар?.. 

Кушымта. 

3. Тамчылар, тамчылар! 

Белəсезме, тамчылар?! 

Яз җиткəч, яшь йөрəклəр 

Бəхет көтеп ярсыйлар. 

Яз җиткəч, яшь йөрəклəр 

Бəхет көтеп ярсыйлар. 

Кушымта. 



 

 

 

Тамчы гөл 
 

 

1. Сөңге бозлардан тамчы коела, 

Тал бөресенə кошлар сыена; 

Тамчы гөллəрдəй сылу елмая, 

Ашкына күңел, белмим мин, кая. 

Кушымта: 

Тамчы гөл, тамчы төл, 

тамчы гөл, 

Ə-ə-əй, тамчы гөл. 
Сине уйласам, өзелə күңел, 

Өзелə күңел, тамчы гөл. 

2. Кояш елмая, кырлар карала, 

Бозларда ярсып учаклар яна. 

Арада дəрья, син аргы ярда, 

Ашкына күңел синең яныңа. 

Кушымта. 

 

3. Гөрлəвек ага җиргə сарылып, 

Чуер ташларның битлəрен юып. 

Тамчы гөллəр дə сине сагына, 

Кайт чибəрем, кайт минем яныма. 

Кушымта. 



 

 

 

Туган авылым 
 

1. Туган авылым минем, 

Куеныңда синең 

Гөрлəп үтте үсмер елларым. 
Кырларың хуш исле, 

Һəрчак язлар төсле, 

Шунда туды тəүге җырларым. 

 
2. Инеш буең ямьле, 

Суларың да  тəмле, 

Җиллəрең дə назлы, ягымлы. 

Айлы кичлəрең дə 

Əле ислəремдə, – 

Яратам мин туган ягымны. 

 
3. Яланнарың иркен, 

Авылымның күрке – 

Сызылып аткан алсу таңнарың, 

Һаман синдə күңел, 

Онытырлык түгел 

Сайрар кошларыңның моңнарын. 



 

 

Туган җирем – Татарстан 
 

 
1. Идел ярларына нурлар сибеп 

Матур булып ата бездə таң. 

Таң шикелле якты Туган илем, 

Бəхет биргəн җирем – Татарстан. 
Кая гына китеп, 

Кайларга бармадым, 

Сагынып кайттым 

Иделем таңнарын. 

2. Күпме җырлар җырлый халкым бүген, 

Туган җирем, синең турында. 

Мин бəхетле сине сөюемне 

Əйтə алсам шушы җырымда. 

Кая гына китеп, 

Кайларга бармадым, 

Сагынып кайттым 

Иделем таңнарын. 



 

 

 

Туган җиремә 

 
 

1. Тугай ярып аккан чишмəлəр кебек, 

Саф хислəрем җырыма талпына. 

Җырым кайнар чишмə булса, 

Татлы суын үзем эчми, 

Бирер идем хезмəт сөйгəн халкыма! 

 
2. Һəрбер шатлык кояш нурлары булып, 

Үрли минем күңелем түренə. 

Йөрəк җырларым да шулай 

Кояш кебек якты нурлар 

Сипсен иде туып-үскəн җиремə! 



 

 

 

Туй күлмәге 
 

 
 

1. Килү белəн язлар, 

һəр кич назлап, 

Пэр сандугач җырын тыңладык. 

Язлар бəхет бүлəк итте безгə, 

Туй күлмəген алдык нəкъ шул көздə, 
Тик кияргə насыйп 

булмады. 

2. Мин еш килəм чишмə 

аккан җиргə – 

Яшьлек эзем, татлы хыялга. 

Чишмə ага чакрымнарын иңлəп, 

Минем хислəр без танышкан җирдə; 

Ник килмисең, иркəм, 

шул ярга? 

3. Яшьлегемə кире кайтыр идем, 

Кабатланмас булса ялгышлар. 

Башкаларны йөрəк кабул итми, 

Күз алдымнан буй-сыннарың китми, 

Күңелемдə əрнү, сагышлар. 

4. Чишмə җыры бик ямансу була, 

Бигрəк моңсу була көзлəрен. 

Януларым, көюлəрем белəн 

Сагынганда туй күлмəген киям, 

Һəм юлларда була күзлəрем. 



 

 

 

Утыр әле яннарыма 
 

1. Оныт мəшəкатьлəреңне, 

Оныт инде беразга, 

Сыйпап-сыйпап чəчлəремне, 

Бер иркəлə, бер назла. 

Утыр əле яннарыма, 

Ял булсын җаннарыма. 

2. Йөзлəреңə төбəп карап, 

Килə бер сөенəсем, 

Килə бер иркəлəнəсем, 

Килə бер сөелəсем. 

Утыр əле яннарыма, 

Ял булсын җаннарыма. 

3. Күзлəремə ашыгып кына 

Салкын карап үтмə син; 

Өстəп тор сөю ялкынын, 

Гел өсти тор, бетмəсен. 

Утыр əле яннарыма, 

Ял булсын җаннарыма. 



 

 

Үз илемдә 
 

 
1. Яз да сайрый, көз дə сайрый 

Бер нəни кош бакчамда. 

Шул кошны сагынып кайтам, 

Кая гына барсам да. 

2. Бакчам гади, үсми анда 

Кипарислар, хөрмəлəр. 

Миңа таллар кипаристан 

Матуррак күренəлəр. 

3. Исем китми читтə үскəн 

Əфлисунга, бананга. 

Ачы булса да, гашыйк мин 

Милəш белəн баланга. 

4. Мин гашыйк илемдə үскəн 

Талларның барчасына. 

Үз илемдə ямьле миңа 

Бəрəңге бакчасы да. 



 

 

 

Хуш инде 
 

 
1. Хуш инде, мəңгегə хуш инде. 

Китə яз, китə наз – кыш инде. 

Тагын бер текəлеп карыймчы: 

Рəсемеңне күңелемə алыймчы. 

2. Ул китə, мəңгегə дип китə. 

Соң килде мəхəббəт, – ник китə? 

Чаналар кузгалып киттелəр, 

Йөрəкне өздереп үттелəр. 

3. Эзлəрен кар-буран сылады. 

Юлларга җил ятып елады. 

Хуш инде, мəңгегə хуш инде. 

Үтте яз, буранлы кыш инде. 



 

 

Хушлашырга ашыкма 
 

 
1. Хушлаштың да китеп бардың, 

Аерылу авыр бит… 

Күзлəреңнең нурын 

Йөрəгемə  салыйм, 

Тукта, дустым, сабыр ит! 

2. Гомер буе ярсу йөрəк 

Сине сагынып сулкылдар. 

Иделлəрдə дулкын, – 

Чү, ашыкма, дустым! 

Күңелдə ул дулкыннар!.. 

3. Сайрар кошлар синсез нишлəр, 

Ничек агар бу сулар? 

Урман ничек шаулар, 

Ишелмəсме таулар? 

Икебез дə моңсулар… 



 

 

Һаман да көтәсең 
 

 
 

1. Бер кайтырбыз диеп киткəн юлдан 

Китсəлəр дə алар кайтмады. 

Алар өчен бары жиллəр генə (3т. ) 

Ачып-ябып йөрде капканы. 

2. Алар өчен янды ялгыз гына, 

Күз нурларын сирпеп еракка. 

Тик ил өчен, геройларча, дигəн(3т. ) 

Хəбəр генə кайтты бу якка. 

3. Хəбəр генə кайтты бу якларга 

Ядкарь булып газиз анага… 

Һəм ир даны кайтты югалмыйча, (3т. ) 

Мəңгелек ут булып янарга. 



 

 

Чыгарсыңмы каршы алырга? 
 

 

1. Тыңларсыңмы яшьлек хислəремне, 

Җырларыма кушып җырласам? 

Каршы төшмəссеңме, йөрəгеңне 

Мəхəббəтем белəн чорнасам? 

Минем белəн тормыш сукмагыннан 

Риза булырсыңмы үтəргə? 

Аерылганда вəгъдə бирерсеңме 

Кабат кайтуымны көтəргə? 

2. Ашкынулы йөрəк көтə көн дə 

Уртак таңның сызылып атканын. 

Яшьлегемне җырга салган чакта 

Кушылып җырларсыңмы, аппагым? 

Кайткан чакта Сарман буйларына 

Яннарыңда мəңге калырга, 

Кырык эшең ташлап кырык якка, 

Чыгарсыңмы каршы алырга? 



 

 

Ялгыз  аккош күлләрдә 
 

 

1. Күл өстендə ялгыз аккош йөзə, 

Нигə ялгыз, нигə пары юк? 

Парсызларның күңеллəре моңлы, 

Парлыларның гына зары юк. 

Кушымта: 

Минем дə бар иде аккошкаем, 

Җан дускаем, очар канатым. 

Əллə инде артык яратканга, 

Юлларымда аны югалттым. 

2. Парсыз калса кабат кайтмый дилəр, 

Кайта икəн, кайта аккошлар. 

Кошларны да, кешелəр шикелле, 

Үзе белəн йөртə язмышлар. 

 
Кушымта. 

 
3. Төннəрендə йөрəк өзгеч тавыш 

Телеп үтə күлнең  өслəрен. 

Аңлау өчен аккош сагышларын, 

Белү кирəк сөю теллəрен. 

Кушымта. 



 

 

Ялгыз көймә 

 

1. Берни сорама, тын гына 

Күземə кара, ярым: 

Күзлəрдəн дə белеп була 

Күңелдə нилəр барын. 

Кушымта: 

Ялгыз көймə бөтерелə 

Һəм чайкала Иделдə. 

Зур дулкыннар күтəрелə 

Күңелемдə минем дə! 

2. Синең өчен диңгезлəрне 

Кичəргə дə əзермен! – 

Дигəн лидең, əллə шул сүз 

Хак булганмы, кадерлем?.. 

Кушымта. 

 
3. Җанда дулкын, сүзсез сорау: 

– Ник йөрəклəр ялгышты? 

Тик сабырлык җиңə ала 

Хəзер безнең сагышны! 

Кушымта. 



 

 

Яшь гомер 
 

 
1. Яшь гомер бер узгач, 

Кайтмый ул яңадан. 

Тик минем яшьлек никтер кайтыр кебек; 
Яшьлектə сөйгəн яр, 

Сагындым, килеп ал, 

Сине көтəм һаман,дип əйтер кебек. 

 
2. Юк, кайтмас яшь гомер, 

Калды ул еракта, 

Зəңгəр томан артында сагыш булып; 
Яшьли сөйгəн яр да 

Ятка калды анда 

Əллə язмыш, əллə бер ялгыш булып. 

 
Ялгышны төзəтеп, 

Язмышны үзгəртеп 

Яшəсəң, яшьлек кире кайтыр кебек; 
Яшьлек бит күңелдə 

Иң матур җирендə 

Вакытлыча туктаган бер җыр кебек. 



 

 

Яшьлегем тугае 
 

 
1. Ничəнче мəртəбə 

Нурланып яз килде, 

Тургайлар канатын кагынды. 

Күзлəрең сагышлы, 

Дип əйтте бер тургай, 
Нишлим соң, тургаем, сагындым. 

 

2. Ничəнче мəртəбə 

Тургайлар килделəр. 

Тугайлар яшəрде, ямьлəнде. 

Өздереп сайрады, 

Сайрады бер тургай, 

Читендер сагыну хəллəре. 

3. Өздереп сайрама, 

Хəлемне сорама – 

Ул үзе аңлар бер, тургаем. 

Минем күк сагынып, 

Кайтыр ул, тургаем: 

Онытмас яшьлеге тугаен. 



 

 

 

Яшьлегем хисләре 
 

 
1. Сəхраларда ялгыз йөргəн чакта 

Яратам мин чəчəк ислəрен. 

Бүлəк итəм, бəгырем, 

Ал, тартынма, ал син 

Яшьлегемнең кайнар хислəрен. 

 
2. Сəхраларда ялгыз йөргəн чакта 

Мин дə сөям чəчəк ислəрен. 

Тап төшермəм, бəгырем, 

Тап төшермəм аңар, 

Шаһит булыр барлык дусларың. 

 
3. Сəхраларда ялгыз йөргəн чакта 

Җиллəр исеп чəчне тарата. 

Бəхет бит ул, дуслар, 

Шуны онытмагыз, – 

Ул саф йөрəклəрне ярата. 



 

 

 

Конкурс җырлар исемлеге 

 

Авыл көе 

Агыйдел  каты ага 

Аерылмагыз 

Ай, былбылым 

Ай, җаный, суларда 

Ак калфак 

Ак күлмәгем 

Аккошлар 

Актаныш басмалары 

Арча 

Ахшабад 

Беренче мәхәббәт 

Бәхет 

Бик сагындым, авылым 

Богады  авылы көе 

Бөрлегәнем – бер генәм 

Вәгъдә 

Гармунчы 

Гармунчыга 

Гөлләр иле 

Гүзәлия җыры 

Дим буе 

Әгәр белгән булсам 

Әй, икегез, икегез, 

Әйткән идең 

Әйтмә  син авыр сүз! 

Әлдермешкә  кайтам әле 

Әллүки 

Әниемә 

Әниемнең җылы кочагы 

Әнкәй 

Әпипә 

Әтнә көе 

Җаныем, бәгырем 

Җидегән чишмә 

Җиз кыңгырау моңнары 

Җомга 

Зиләйлүк 

Их, карап торурлары 

Йәнбикә 

Казан кичләре 

Казан сөлгесе 



 

 

 

Картаямыни  соң йөрәк 

Кемгә салыйм башны таңнарда 

Китәм дисең 

Китмәгез, кошларым 

Кичер мине, әнкәй, гафу ит 

Кошлар кебек 

Көймә килә 

Кукмара 

Күбәләгем 

Күл  буена килсәң иде 

Кыр  казлары киткәндә 

Кышкы романс 

Минзәлә 

Нигә яңа йөрәгем 

Һаман да көтәсең 

Олы юлның тузаны 

Оныттың бугай 

Сагыну 

Сагыну җыры 

Сандугач  керде күңелгә 

Сания апа 

Сарман 

Сәрвиназ 

Сәяхәтче җыры 

Сибелә чәчем 

Син кайтмадың 

Сине  уйлап янам 

Синең өчен 

Сок буйлары 

Солдатым 

Соңлама, кил инде 

Су буйлап 

Су юлы 

Сыерчыклар 

Тагын, тагын, тагын да 

Талы, талы 

Тамчы гөл 

Тамчылар 

Тәфтиләү 

Туган авылым 

Туган җирем – Татарстан 

Туган җиремә 

Туган тел 

Туй күлмәге 



 

 

 

Утыр әле яннарыма 

Үз илемдә 

Фирдәвескәй 

Хуш инде 

Хушлашырга ашыкма 

Чыгарсыңмы каршы алырга? 

Шахта 

Шома бас 

Ялгыз  аккош күлләрдә 

Ялгыз көймә 

Ямьле Агыйдел буйлары 

Яшь гомер 

Яшьлегем тугае 

Яшьлегем хисләре 

 


