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Илаһи моң иясе
Җəмилəнең җырлары шул кадəр дə матур, үзенчəлекле –
аларны ислəрең китеп кат-кат хозурланып тыңлыйсың. Үзенə
генə хас, беркемне дə кабатламый торган илаһи моң дөньясына
алып кереп китə. Ул сихри дөньяга бер кереп китсəң, тиз генə чыгармын димə. Ул синең бəгырьлəреңне айкый, бар күзəнəклəреңə
тула – хислəндерə, дəртлəндерə, шаштыра! Җəмилəнең җырлавын
тыңлап туя торган түгел! Бернинди арттырусыз Җəмилə –
илаһи моң иясе! Аның тылсымлы тавышы шундук йөрəкне
əсир итə, күңелне сафландыра, яшəргə көч-дəрт өсти, җанга
чиксез рəхəтлеклəр бирə, əле моңарчы татымаган матур тойгылар кичерттерə. Аллаһ тарафыннан искиткеч талант белəн
бүлəклəнгəн Җəмилə гаҗəеп тырышлыгы белəн камил иҗат
əсəрлəре тудырып тамашачыларның йөрəклəрен яулый алган
икəн, моңа, əлбəттə, ихластан сокланырга гына кирəк. Ə чынында күпме тынгысыз авыр хезмəт ята бу танылуда. Анысын
Җəмилə үзе генə белə инде. Аллаһ биргəн искиткеч матур тавыш, балачагыннан алып бүгенге көнгə кадəр туктаусыз сəхнəдə
эшлəү, тормышта дөрлəп янып яшəү – аңа яңа иҗат биеклеклəренə
күтəрелəргə ярдəм итə дə инде. Ул – җырчы гына түгел, искиткеч матур көйлəр иҗат итүче шəп композитор да. Җыр сүзлəрен
зəвык белəн сайлап ала белүе, көйлəрдə милли рухны саклап
калуы Җəмилəнең җырларын халык яратып тыңлый торган
итə. Ə иң мөһиме – Җəмилə һəр көен үз йөрəгеннəн үткəреп, уйхислəренең бөтен барлыгын ачып салып, матур аһəңле җырлар
тудыра. Аның күп җырлары хит җыр булырлык. Шуңа да:
«Афəрин, Җəмилə, иҗатта җиңүле юлыңны шулай дəвам ит,
һəрчак уңышлар юлдаш булсын сиңа!» – диясе генə кала.

Фəнəвис Дəүлəтбаев,
шагыйрь, Татарстан Язучылар берлеге əгъзасы.
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Дорогой мой соплеменник, сегодня мы стали счастливыми
обладателями нового сборника песен нашей тюменской
землячки Джамили Мирасовой (Рахимовой).
…Она недавно заявила о себе, как сочинителе в музыке,
но скоро завоевала сердца слушателей. Видимо, жизнь, полная
испытаний на прочность, неспешно, но твердо подталкивала её
к этому виду творчества. Именно поэтому, считаю, её музыка богата в душевных красках – песни Джамили очаровывают с первых секунд и крепко западают в сердце. И ещё потому, что, как
автор, она никого не копирует, никому не подражает. Согласитесь, такая уникальность даётся только настоящим профессионалам.
А профессионализма ей не занимать: в своё время успешно окончила Тюменское музучилище по классу вокала, совершенствовала мастерство на сценах родного края, на смотрах и
фестивалях – от региональных до международных… Учёба в
Академии искусств также не прошла без влияния на качество
её творчества, как в музыке, так и в сочинительстве текстов к
песням. Затем судьба забрасывает её далеко за пределы родных
мест, откуда было вынужденное возвращение, новое становление на ноги, строительство с нуля, воспитание детей…
Большого творца рождает большая жизненная дорога. Именно так, после всех жизненных мытарств, на музыкальном небосклоне Сибири вспыхивает новая и яркая звезда. Эта звезда отныне зовётся тюменский автор-исполнитель Джамиля Мирасова.
Немного времени проходит, а об авторе песен уже знают далеко
за пределами родной земли, отныне ей пишут, предлагают стихи
и сотрудничают поэты Сибири, Татарстана, Башкирии.
Разумеется, тюменская земля родила немало авторов-песенников от сибирских татар, но при всех достоинствах их песни не
дотягивают до той уникальности, чтобы сказать: вот он наш сибирско-татарский мотив. Музыку Джамили смело можно отнести
именно к этой категории, потому как они неповторимо самобытны, необычайно мелодичны, они западают в душу с первых нот,
их хочется слушать и слушать, тем самым можно сказать, что
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наша звезда и есть родоначальник профессиональной сибирскотатарской песни.
Именно таким оказался её первый диск «Яна йөрəк» («Сердце
горит»), который она подарила мне в 2010 году, что я слушаю непрестанно до сих пор. Песню «Бер күрешу – бер гомер» я первый
раз услышал у Мирасовых дома (Джамиле профессионально аккомпанировал на баяне её муж Тимергали Салимович Мирасов) и
мгновенно был зачарован её необычной мелодикой, проникающей
глубоко в душу, и с тех пор – вот уже четыре года – не проходит
недели, чтобы не крутил бы её, садясь работать за компом…
Профессионала характеризует способность творить в разных
направлениях и жанрах искусства: что по теме сочинений, так и в
манерах, стилях сочинительства, также и настроениями в них. То
же самое в музыке, где помимо прочего добавляется темпо-ритмика. Я был сильно удивлен, как Джамиля мастерски справляется с историческим материалом. Так, песни-баллады «Изге Сузге
моңнары» («Мотивы святой Сузге», слова Г.Абдрахмановой),
«Тахир и Зухра» (слова К. Кучковской) ведут слушателя в далекое прошлое не только содержаниями текстов, здесь композитор
Рахимова умело проникла в историзм самой музыки, от них веет
мотивами древнего Востока. Невозможно удержать просящиеся
наружу слёзы, прослушивая материнское «Кайтсана» («Вернись,
сынок», слова Р. Валиевой), а под зажигательную «Əремнəрем»
(«Полыни мои», сл. Р. Галиакберова) ноги сами просятся в пляску.
Словом, о музыке Джамили Рахимовой можно говорить долго. Но
лучше, конечно же, самим слушать и наслаждаться ею…
Если первый сборник бывает как бы заявочным, то последующие свидетельствуют о не случайности творца в музыке.
Третий сборник «Бүлəгем» («Мой подарок») так же богат на удивительное в композиторском багаже моей землячки и, думаю,
будет пользоваться неизменным успехом у поклонников таланта
Джамили...
Габдель Махмут,
член Союза писателей России,
г. Казань, 14.02.2021 г.
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БҮЛƏГЕМ
Равил Галиəкбəров сүзлəре

1. Канатлана күңел – туган көнең бүген!
Аңлыйк айлар ямен, еллар кадерен!
Якты нурга күмеп күңелеңнең күген,
Нилəр бүлəк итим сиңа, кадерлем?..
2. Китəм əле чыгып иркен кырларыма,
Җыям əле назлап гөллəр бəйлəмен;
Назлар җыям əле, иркəм, җырларыма –
Нурлы булсын, нурлы, ямьле бəйрəмең!
3. Ал син чəчкəлəрнең асыл, сирəклəрен,
Ал син, нинди алар гүзəл, күрəмсең?!
Туган җирнең серле, матур бизəклəрен
Күңел кырларында килə күрəсем!..
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ШОМЫРТ
Гөлфия Шакирова сүзлəре

1. Шомырт чəчкəлəрен өзеп,
Кададым түшлəремə.
Уйлап яткангадыр инде,
Керəсең төшлəремə.

2. Əгəр кычкырып əйтмəсəм,
Аңларсың микəн үзең?
Синнəн дə бит миңа кирəк,
Яратам, дигəн сүзең.

Кушымта:
Шомырт, шомырт,
Ап-ак шомырт,
Исеннəн баш əйлəнə.
Яратам, диеп əйтергə,
Яратам, диеп əйтергə,
Ай-ли, телем бəйлəнə.

3. Шомырт чəчкə аткан чаклар
Хислəндерə күңелне.
Ə мəхəббəт назга күмеп,
Ямьле итə көнемне.
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КОШЛАР ЮЛЫ
Равил Галиəкбəров сүзлəре

1. Тагын килде көзнең айлары.
Талда инде кошлар сайрамый...
Юллар ерак, алар җыеныр,
Чит җирлəргə китү кыендыр?..
Кушымта:
Сагынам, өзелеп сагынам,
Аерылдым туган ягымнан...
Тасма-тасма тормыш юлларым,
Юлдаш миңа минем елларым...
2. Җилдəн җитез булыр уйларым,
Яз җырлары булыр канатлар!..
Туган якның борма юлларын
Күңелем язда əле кабатлар!..
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ДӨРЕС ТҮГЕЛ
Гөлфия Шакирова сүзлəре

1. Китми һаман күз алдыннан синең сурəт,
Аны сүзлəр белəн генə булмый сөйлəп.
Ничек кенə ул үткəнне онытырга,
Агымсуга алып барып агызырга.
Кушымта:
Бер җаныма – шундый газап, дөрес түгел,
Яшьлəрем булып тамарга тора ул гел.
Кит син миннəн, кит, мəхəббəт, җитте, булды,
Бəхет түгел, син бит миңа сагыш булдың.
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2. Сулатмыйча, сулышымны кыстың инде,
Төн йоклатмый хыялыйлар иттең мине.
Кайчан гына бу уйлардан арынырмын.
Бөтенлəйгə бушаныплар мин калырмын.
Кушымта:
Бер җаныма – шундый газап, дөрес түгел,
Яшьлəрем булып тамарга тора ул гел.
Кит син миннəн, кит, мəхəббəт, җитте, булды,
Бəхет түгел, син бит миңа сагыш булдың.
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СИҢА – ЯРАТКАНЫМА!
Фəнəвис Дəүлəтбаев сүзлəре

1. Талпынып очам яныңа
2. Яраткач түзəсең икəн
Хыял канатларында.
Сөю газапларына.
Соңартмыйча юлым илтсен Инде күптəн гашыйк җаным
Сиңа – яратканыма!
Сиңа – яратканыма!
Кушымта:
3. Күңелдəге бар уйларым
Һəрвакыт күңел тартыла
Тик синең хакта гына.
Синең тарафларыңа.
Саф мəхəббəт юлдаш булсын
Җиллəр аша сəлам юллыйм
Сиңа – яратканыма!
Сиңа – яратканыма!
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САНДУГАЧЫМ, САЙРАМА СИН...
Җəмилə Мирасова (Рəхимова) сүзлəре

1. Сандугачым, талларыңда
Көннəр буе сайрыйсың.
Ут кабыздың йөрəгемдə,
Моңланып ник җырлыйсың?
Кушымта:
Сандугачым, сайрама син,
Болай да тулы зарым.
Əллə белдеңме, былбылым,
Йөрəгемдə моң барын.
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2. Сандугачым, таңнарымда
Уятасың син мине.
Озакламый кышларымда
Сагынырсың, дисеңме?
Кушымта:
Сандугачым, сайрама син,
Үзəгемне өздереп.
Моң-зар тулы йөрəгемне,
Ничек яшим, түздереп.
3. Сандугачым, җəйлəреңдə
Нигə моңлы син болай?
Əллə синең дə йөрəгең
Янып-өзелə шулай?
Кушымта:
Сандугачым, сайрама син,
Өздереп үзəгемне.
Җаным тулы зарларымнан,
Моң итеп йөрəгемне.
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ӨЗГƏЛƏНƏ АНА ҖАНЫ
Фəнəвис Дəүлəтбаев сүзлəре

1. Сагынуга түзə алмый,
Баласына килде тагын.
Күз яшьлəрен коя-коя,
Укый ана догаларын.
Кушымта:
Нигə икəн, нигə шулай
Кыерсыткан язмыш аны?
Балакаен югалтудан
Өзгəлəнə ана җаны.

2. Газизеңне тартып ала –
Аямый шул язмыш бер дə.
Түгел кайта торган җирдə –
Балакае – салкын җирдə.
Кушымта:
Күңелдəге хəсрəтеннəн
Бөгелеп ул төшкəн, əнə.
Аллаһ бала кайгыларын
Күрсəтмəсен беркемгə дə.

Финал:
Күпме күз яшен түксəң дə,
Кайтарып шул булмас аны.
Балакаен югалтудан
Өзгəлəнə ана җаны.
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КӨЗЛƏР ҖИТƏР
Равил Галиəкбəров сүзлəре

1. Көткəн идем дə язларын –
2. Тормышта була табышлар,
Күрешүлəр язмады?..
Күпме икəн югалту?..
Өзелеп үтəр җəйлəрем –
Сыный да сыный язмышлар –
Кайт син, бəгърем, əйлəнеп!..
Мөмкинме соң аңлату?..
Кушымта:
3. Онытырлык түгел, иркəм,
Язлар үтəр, көзлəр җитəр,
Уйлыйм сине кич-иртəн...
Тоям еллар агышын...
Хыялымда син янымда –
Язларда була ташкыннар,
Сүнмəс өмет тагын да!..
Көзлəрдə шул сагыш-моң...

15

ТОРМЫШ МАТУР ҖЫР БУЛСЫН!
Фəнəвис Дəүлəтбаев сүзлəре

1. Матурлык күр туар таңда,
Шатлык өстəлсен җанга.
Яшəве дə күңелле ул
Уең матур булганда.

2. Сокланулы карашларда
Гөлгə күмче дөньясын!
Шатлыкларың артып торсын,
Күңел борчу җыймасын.

3. Кешелəрне ачык йөздəн,
Кушымта:
Шат елмаеп каршыла.
Елмаюлы синең караш –
Ышан, дустым, кəеф шəптə
Нур өстенə нур тулсын.
Күңел хислəрдəн ургылсын, Əйбəт булыр бар(ы)сы да.
Тормыш матур җыр булсын!
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ЭЗЛƏРЕҢДƏ ҖИЛЛƏР УЙНЫЙ
Фəнəвис Дəүлəтбаев сүзлəре
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1. Күңел белəн мин һаман да
Барам синең тарафыңа, тарафыңа.
Язган, ахры, язган миңа
Сине генə яратырга, яратырга.
Язган ахры, язган миңа
Сине генə яратырга, сине генə яратырга!
Кушымта:
Хушлашмый да китеп барган
Эзлəреңдə җиллəр уйный.
Эзлəреңдə җиллəр уйный, җиллəр уйный.
Онытырга тырышсам да,
Күңел сине генə уйлый.
Күңел сине генə уйлый, сине уйлый.
2. Син – еракта, ишетмəссең.
Сагынуым – җырларымда, җырларымда.
Инде кабат шат елмаеп,
Чыкмассың шул юлларыма, юлларыма.
Инде кабат шат елмаеп,
Чыкмассың син юлларыма,
Чыкмассың шул юлларыма.
Кушымта:
Синсез калган ялгыз күңел
Бəргəлəнə, ярсый-дулый,
Бəргəлəнə, ярсый-дулый, ярсый-дулый.
Кире кайтмас инде диеп,
Эзлəреңдə җиллəр уйный,
Эзлəреңдə җиллəр уйный, җиллəр уйный.
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ЯКЫН ДУСТЫМ
Фəнəвис Дəүлəтбаев сүзлəре

1. Сине күрү – миңа шатлык.
2. Бергə булыйк, аерылмыйк –
Мине күрү – сиңа шатлык.
Кыенда да, җиңелдə дə.
Гомер – сəфəр, үргə таба,
Туганнардай тату яшəп,
Əйдə, дустым, бергə атлыйк!
Ямьнəр өстик гомерлəргə!
Кушымта:
3. Ялкын булып дөрлəп китəр
Көч-дəрт бирə күңеллəргə,
Күңеллəрдə шатлык – очкын.
Дуслык яме ул тормышның.
Бер-беребезне хөрмəт итеп,
Уйларыбыз уртак булсын,
Яшəү язсын, якын дустым!
Дустым минем, якын дустым!
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КҮҢЕЛДƏН ЮГАЛМА
Фəнəвис Дəүлəтбаев сүзлəре

1. Онытыр ул, диеп уйлама,
Моңайма ерак дип аралар.
Төзəлер йөрəктə яралар,
Мəхəббəт сагыштан дəвалар.
Кушымта:
Күклəрдə талпынып очыртыр
Мəхəббəт – иңнəрдə канаттыр.
Кирəксə юлымнан адаштыр,
Яраттыр үзеңне, яраттыр!
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2. Сүнмəгəн очкыннар күзлəрдə.
Тоялсаң, язлар бар көзлəрдə.
Сөеклем, дөньяда мин барда
Сөюне син читтəн эзлəмə!
Кушымта:
Йөрəктə мəхəббəт булганда
Сагышка урын юк, юк анда.
Яшимче куанып син барга,
Сөеклем, күңелдəн югалма!
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ЕЛАМЫЙМ МИН ИНДЕ...
Җəмилə Мирасова (Рəхимова) сүзлəре

1. Еламыйм мин инде синең өчен,
Күз яшьлəрем кипте, сурыкты.
Тапкан бəхетеңне сакламыйча,
Еракларга китеп оныттың.
Кушымта:
Алданма син, карап башкаларга,
Гомереңне юкка уздырып.
Еллар аша йөрəккəең əле
Кайтам диеп, янар ашкынып.
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2. Еламыйм мин инде синең өчен,
Янып-көеп сүндем, мин сиңа.
Башка берəү яши минем өчен,
Үпкəлəмə хəзер син миңа.
Кушымта:
Ничə еллар көттем сине ярсып,
Кайтыр диеп, минем яныма.
Еллар үтте, ə мин төннəр буе...
Əйдə, инде, тимə җаныма.
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АЛМАЛАРЫ
Гөлфия Шакирова сүзлəре

1. Бал тəме килгəн алманың
Тəме авыздан китмəс.
Бу мəхəббəт кемнең генə
Йөрəклəрен ут итмəс.
Кушымта:
Алмалары, алмалары,
Аллары, кызыллары.
Мəхəббəтнең көен көйли,
Ах, бу күңел кыллары.
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2. Түп-түгəрəк бер алманы
Бүлик əле урталай.
Бер шатлыкны ике итеп,
Яшəекче гел шулай.
3. Син – бер алма, мин – бер алма,
Шундый да матур пар без.
Бəхетлелəр булыйк əле,
Пар алмадай үзебез.
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ЯЛГЫЗЫҢ КАЛМА
Җəмилə Мирасова (Рəхимова) сүзлəре

1. Өй түрендə шомыртым,
Сокланып карап тордым.
Шомырт чəчəк аткан чакта
Гаилə учагын кордым.
Кушымта:
Ак чəчəк аткан балан.
Ничек түзəрмен, балам?!
Сине сагынып көтə-көтə,
Ялгызым инде калам.
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2. Өй түрендə милəшем,
Тəлгəшлəрен күрəмсең?
Хатлар аша, балам, дəшəм,
Сине килə күрəсем.
Кушымта:
Ал чəчəк аткан алма...
Йөрəккəем, син, талма.
Адашма, балам, адашма,
Ялгызың читтə калма!
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СЕЗ КӨТЕГЕЗ МИНЕ, ТУГАННАР
Гөлфизəр Əбдрахманова сүзлəре

1. Аерылабыз, газиз туганнарым,
Хуш-сау булың, минем дус-ишлəр!
Изге туфрагымнан аерылсам,
Ялгыз башым читтə ни эшлəр?..
Кушымта:
Хуш булыгыз, күрешүлəр язсын,
Бер кайтырмын сезгə əйлəнеп.
Чит иллəрдə əгəр адашмасам,
Я калмасам анда бəйлəнеп.
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2. Туган яктан чыгып киткəн инде,
Ерак юллар мине чакыра.
Китмə еракларга диеп йөрəк,
Ярсу аттай дулап чаптыра.
3. Туган ягын ташлап киткəн диеп,
Салкын карап миңа дəшмəгез.
Бəгырьлəрне кисеп телə торган,
Дуслар, миңа сүзлəр əйтмəгез.
Кушымта:
Урманнарда кошлар сайрасыннар,
Ал чəчəктə булсын тугайлар.
Яз булмаса, көзен кайтыр диеп,
Сез көтегез мине, туганнар!

29

КӨЗЛƏР БҮЛƏК ИТƏМ
Гөлфия Шакирова сүзлəре

1. Мин көзлəрне бүлəк итəм сиңа,
Көзлəр бит ул сары алтыннан.
Ə хислəре, учак очкыныдай,
Яралгандыр уттан-ялкыннан.
Кушымта:
Мин көзлəрне бүлəк итəм сиңа,
Йөзлəреңдə кояш уйнасын.
Ə йөрəгең тоеп матурлыкны,
Яратудан бер дə тынмасын.
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2. Мин көзлəрне бүлəк итəм сиңа,
Елмай, шатлан, əйдə, көл əле.
Мин яратам сине, нык яратам,
Онытма син, шуны бел əле.
3. Мин көзлəрне бүлəк итəм сиңа,
Һəрбер мизгел тора бəхеттəн.
Минем күңел тынмас бер сандугач,
Сиңа булган олы мəхəббəттəн.
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СИЗДЕРЕП ТОР
Фəнəвис Дəүлəтбаев сүзлəре

1. Син – уемда минем, хыялымда,
Син – җанымда, хəтта догамда.
Бəхетем дə чиген белмəс төсле,
Бу дөньяда тик син булганда.
2. Сиңа гына дигəн тəхет анда –
Син – сөеклем, йөрəк түрендə.
Арттыра дип, берүк уйлый күрмə,
Зур шатлык ул – сине күрү дə!
3. Əй, сөеклем, нур бөркелə синнəн,
Кайнарлыгың миңа агыла.
Мин – əсирең! Ихлас яратудан
Тезлəнүем синең алдыңда.
4. Сиздереп тор һəрчак барлыгыңны,
Күңелемнəн берүк югалма.
Син – уемда минем, хыялымда,
Син – җанымда, хəтта догамда!
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АДАШТЫҢ КАЙЛАРДА?..
Гөлфия Шакирова сүзлəре

?

1. Кайда соң син, бəхеткəем,
Кайда гына йөрисең.
Əллə инде өзелеплəр
Көткəнемне белмисең.

2. Килер юлны таба алмый,
Йөрисеңме уйланып.
Ялгыз тулган айга карап,
Мин дə көтəм моңланып.

3. Син диеп, шул ата таңнар,
Кушымта:
Син, диеп көннəр үтə.
Əй, бəхетем, бəхеткəем,
Кайчан да бер килерсең дип,
Адаштың соң кайларда?..
Күңелем сине көтə...
Сине эзлəп бу уйларым
Китə əллə кайларга.
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А Я ТЕБЯ ЖДАЛА
Слова Татьяны Чумаковой

1. А я тебя ждала, я так тебя ждала,
В надежде коротала дни и ночи.
Себе лгала сама, ведь знала всё тогда,
Что не вернёшься никогда: ни днём, ни ночью.
Припев:
Где счастье, отзовись,
Хоть эхом оттолкнись
От берега судьбы в бескрайнем море.

34

Пусть малый островок
Мелькнёт, как огонёк,
В пучине тёмно-синих волн в седом просторе.
2. Но время пережив, и слёзы все пролив,
В судьбу я перестала слепо верить.
В моих руках штурвал, а я, как адмирал,
Плыву, лечу куда хочу, как вольный ветер.
3. Всё было на пути: и бури, и шторма,
Но силы я брала в воспоминаниях.
И вот я на плоту под парусом стою,
Несут меня, как на руках любви признания.
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ГРУСТЬ ПО ОСЕНИ
Слова Татьяны Чумаковой

1. Речка, реченька бурливая
Оглушает тихий дол.
Песня слышится красивая –
Только выйди на Тобол.
Что-то шепчет неразборчиво
У осины листопад,
И берёзы так настойчиво
Обнажают свой наряд.
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Припев::
Осень, осень золотая
Брызжет золото с небес.
Ты грустишь, что улетают
Птицы в тёплый край чудес.
2. Я к ладоням нежно-нежно так
Припаду, не прячя слёз.
Ты любовь простую девичью
Навсегда с собой унёс.
Возвращайтесь, птицы вешние,
Оглушить Тобола дол,
Душу девичью потешьте вы –
Милый от меня ушёл.
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ЯЛУТОРОВСКИЙ РАЙОН
Слова Татьяны Чумаковой

1. У России, куда взор ни кинешь,
Красота и просторы кругом,
Но родней этой красочной шири
Наш Ялуторовский район.
Припев:
Небольшой, на реке полноводной
Под неброским названием Тобол,
И цветёт от людей благородных
Наш Ялуторовский район.
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2. Воздух свеж и морозец искрится,
Но сибирский народ закалён.
Принял ссылку, как дом декабристов,
Наш Ялуторовский район.
3. И живёт с каждым годом всё краше,
Хлебом, рыбой богат, молоком,
Труд людей создал – всё это наше –
Весь Ялуторовский район.
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НА МОРОЗЕ
Слова Татьяны Чумаковой

1. На морозе, на морозе
Заискрились огоньки,
От саней скрипят полозья
Ох, и кони хороши!
За метелью вдаль несутся,
Рассекая снегопад.
Ты меня в любовь закутай,
Обними, как ценный клад.
Припев:
Ой, ты зимушка-зима – разморозная,
Ой, ты ночка, в жемчугах небо звёздное,
Ой, снежинки не слепите вы глаза мои,
А сердечко растопите для большой любви.
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2. Мчится тройка, мчится тройка,
Обгоняя ветра свист,
Вьюга воет песни бойко
И танцует резво твист.
И пушинки хороводом
Завертели карусель,
Льдом покрыл мороз все воды,
Снегом выстелил постель.
3. В карнавале, в карнавале
Праздник ночи пролетел.
Гости есть и пить устали,
И измучилась метель.
От усталости и кони
Жаром пышут и храпят.
Месяц в небе бледный, сонный
Спит, и звёзды тоже спят.
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МОЛИТВА МАТЕРИ
Автор неизвестен
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1. Господи, храни моих детей
От недобрых и от злых людей!
От болезней всяких сохрани,
Пусть растут здоровыми они!
2. Господи, любовь им дай познать,
Испытать, что значит слово «мать»,
И отцовских чувств их не лиши,
Награди их красотой души.
3. Жизнь людская – далеко не рай.
Господи, терпения им дай!
Не споткнуться в жизни помоги,
Пусть не одолеют их враги.
4. Жизнь сложна порою, но мудра.
Ты не пожалей для них добра.
Их судьбы пусть длинной будет нить,
Господи, не дай их пережить!
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КЫРЛЫГАН*
Гөлфия Шакирова сүзлəре

1. Шау чəчкə болында,
Гөллəмə кулымда.
Яратам, дигəнең,
Чыңлый колагымда.
Күктə алсу болыт,
Китə күклəр тулып.
Яшəсəң иде бергə,
Бəхетле булып.

* Русча Иван-Чай яки Кипрей
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Кушымта:
Кырлыган үлəне,
Кырлыган чəчəге.
Кемнең соң сөюдəн,
Янмаган йөрəге.
2. Кырлыганны җыйдым,
Алларыма куйдым.
Мəхəббəтем диеп,
Тик сине уйладым.
Кил яныма əле,
Тəмле чəй эчəрбез.
Күңелдəге серне,
Барысын сөйлəрбез.
Кушымта:
Кырлыган үлəне,
Кырлыган чəчəге.
Кемнең соң сөюдəн,
Янмаган йөрəге.
.
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Cебер сандугачы
Сезнең Себер якларында, əйтик, миллəтебезгə Габдерəшит
Ибраһимовны биргəн тарафларда – Үлəнкүл, Каракүл (анда себер
татарлары музее бар) авылларында булганыгыз, ярсу Иртеш ярларында басып торганыгыз, мəгърур нарат-чыршылар, кедрлар
зеңлəп, торнакүзлəре кызыктырып, йылутлары чакырып торган
калын-куе урманнарын гизгəнегез бармы?
Гизгəн булсагыз, автор-башкаручы, себер татарлары сандугачы Җəмилə Мирасова-Рəхимова җыр-моңнарында шул кырыс
та, сихри дə, юмарт та, моңсу да булган Себер табигатенең ымөннəрен, җырчы кошларының моңын тоймый калмагансыздыр.
Табигатьнең үзеннəн килгəн нечкə тоемлау, күңелнең түреннəн
саркып чыккан дəрт-алгысынулар; ата-бабаларның тормышка
ашмый калган, алыста һаман ымсындырып торган телəк-хыяллары тынгы бирмəгəнгə сəхнəгə менгəн дə ул. Мин аңа гомер буе
менə шушы иҗат «газабын» тоеп яшəвен телим. Иҗат газабы –
татлы газап ул!
Дөрес, шигырьлəргə килгəндə, камиллекнең чиге юк. Əмма җырда сүзлəр мөһимрəкме, көйме – əйтүе кыен. Бу хакта
бəхəслəрнең əле дə тынганы юк. Һəрхəлдə ул – талантлы кеше.
Белмим, ике телдə дə бертигез иҗат итеп буламы икəн?! Һəрхəлдə
Җəмилə ханымның тамашачысы – үзебезнең татар кешесе, татар
тыңлаучысы. Шуңа күрə мин аңа тегелəр арасында да, болар арасында танылам дип артык тырышмаска киңəш итəр идем. Белмим, бəлкем ялгышамдыр. Бəлкем берьюлы берничə халыкның
сөйкемле сөяге булырга мөмкиндер. Һəрхəлдə минем аны башкалар белəн бүлешəсем килми. Чөнки һəр халыкның дөньяны кабул итүе, фикер сөреше, моңланулары – фəкать үзенеке.
Җəмилə гарəп теленнəн матурлык иясе дип тəрҗемə ителə.
Ул гел шушылай матурлык иясе, моң чишмəсе булып яшəсə,
күңеллəрне айкап, тетрəндереп, алгысытып, юатып торса иде.

Рөстəм Сəрвəров,
Татарстанның атказанган сəнгать эшлеклесе
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