
БӨЙӨК ҺЫБАЙ 

Батыр һыбай — Өфө тауҙарында,  

Ҡая ташлы Иҙел ярында,  

Иңдәрендә уның — күк көмбәҙе,  

Дала йәйрәп ята алдында. 

Салауатын, халҡым, Салауатың,  

Быуат ҡатламдарын аҡтарып,  

Күтәрелгән Урал күкрәгенә,  

Тоғро толпарына атланып. 

 Ат өҫтөндә батыр көнөн-төнөн,  

Әйтерһең дә, посҡа баҫҡан ул,  

Изге көрәш яуҙарында янып,  

Мәңгелеккә шулай ашҡан ул.  

Азатлыҡтың яҡты хәбәрсеһе,  

Эй һин, Урал улы Салауат,  

Йөрәктәрҙә йәшен йәшнәүҙәре —  

Ул һинәнме ҡалған аманат!  

Башҡортомдоң революцияға 

Сарсап барып ингән сағында, 

Еңеү маршы булып яңғыраған 

 Һин инеңме илдең һағында!  

Кешелектең үткән юлдарында 

 Һәр бер заман — яңы бейеклек, 

 Бөтә дәүер, бөтә халыҡтарҙа 

 Салауаттар — мәңге бөйөклөк, 

 Һәйкәл тора Урал күкрәгендә,  

Ҡая ташлы Иҙел ярында, 

 Салауатың, утлы аманатың,  

Тыуған тупраҡ, һинең һағыңда! 

 Ҡаяларҙан бейек күтәрелгән  

Теп-тере ат, тере аҙамат;  

Мәңгелеккә илдән һөргәйнеләр,  

Мәңгелеккә ҡайтты Салауат! 

• • • 

Һинең менән, ерем, тын алышым, 

Уйҙарымдың талғын ағышы;  

Таң һарыһы һымаҡ тын һағышым, 

 Һәр тауышың — ҡанат ҡағышым. 

Һин нур яҡтың минең күҙҙәремә, 

 Йыр уяттың минең эҙҙәремдә 

 Шатлыҡтарҙың шиңмәҫ шишмәләре  

Йән ереккән тыуған ерҙә генә. 

 

ЙӨРӘГЕМДӘ — ҠОЯШ 

 

Баш осомда — ҡояш яҡтыһы,  

Уйҙарымда — ҡояш сатҡыһы, 

 Йөрәгемдә ҡояш йылмая,  

Күҙҙәремдә ҡояш нурлана. 

 Кешеләрҙе ҡояш уята, 

 Хәрәкәткә ҡояш ҡуҙғата, 

 Ергә таңды ҡояш килтерә, 

 Таң яҡтыһын ҡояш еткерә. 

Көрәшсене ҡояш етәкләй, 

 Ҡараңғыны ҡояш тетмәкләй, 

 Бейеклеккә ҡояш ҡул болғай, 

 Яманлыҡҡа ҡояш юл ҡуймай. 



Баш осомда — ҡояш яҡтыһы,  

Уйҙарымда — ҡояш сатҡыһы,  

Йөрәгемдә ҡояш йылмая,  

Күҙҙәремдә ҡояш нурлана. 

 

КӨМӨШ ТАУЫШ, ЕҘ ҠЫҢҒЫРАУ 

 

Күңелемә бигерәк яҡын  

Ҡыңғырау ҡағыштары,  

Көмөш тауыш, еҙ ҡыңғырау — 

 Ерҙең шат тауыштары.  

Сыңғыр-сыңғыр был сыңдарҙ 

 Бар шишмәнең йырҙары, 

Бар ҡояшлы иртәләрҙең 

 Алтын-көмөш нурҙары. 

Ҡыңғырауҙар ҡаҡҡан саҡта 

Ер ҙә, күк тә һөйөнә,  

Мәктәп беҙҙе ҡаршы ала  

Ҡыңғырауҙар көйөнә.  

Тыуған илкәй, иркен еркәй 

, Яҡты һинең көндәрең, 

 Еҙ ҡыңғырау тауышында —  

Һинең наҙлы өндәрең. 

 Берҙәм, тығыҙ сафтарҙа беҙ  

Үҫеп етербеҙ әле,  

Имен булһын Тыуған илдең  

Ҡояшлы иртәләре! 

 

ШУНДАЙ ЙЫР ЙЫРЛАРМЫН 

 

Шундай бер йыр йырлармын —  

Моңһоҙҙоң йәне тетрәр,  

Ете ҡат күк өҫтөндә  

Минең тауышым күкрәр. 

Шундай бер йыр йырлармын —  

Таштар ҙа сәскә атыр,  

Шиғриәт тауҙарында  

Юйылмаҫ эҙҙәр ятыр. 

Шундай бер йыр йырлармын — 

 Боҙҙарҙы иретерлек, 

 Һатлыҡтың йәнен алып, 

 Ебекте ир итерлек. 

Йырлармын шундай бер йыр, — 

Аһ, тылсым ҡанаттары  

Мәңгегә әсир итер  

Одиссей караптарын. 

 

ҺАУАЛАРҘА — ЙОНДОҘ 

 

Ҡаплап ерҙе, ҡаплап күкте  

Килә төн; 

Ай һәм йондоҙ сәфәр сыға  

Аяҙ төндәр, аман төндәр  

Еткәстен.  

Айлы тәндә уттар яна 

 Алтындай, 

Күк ҡуйынында, сабый һымаҡ,  



Йоҡлай Ерем, эшсән Ерем... 

 Һаҡлап уның наҙлы мәлен,  

Балҡый ай, 

 Яҡты ай. 

Әлдә әле күк ЙӨҘӨНДӘ 

 Айҙар бар, 

Бар ғаләмдең мең-мең күҙе —  

Йондоҙҙар. 

Күктең күрке — балҡып янган . 

 Йондоҙҙарҙа,  

Көләс йөҙлө түп-түңәрәк  

Тулы айҙа; 

Ерҙең күрке — йондоҙға тиң  

Улдар барҙа, 

Бер бите ай, бер бите көн  

Ҡыҙҙар барҙа. 

 

КҮКРӘГЕМДӘ БЕР МОҢ ТЫУҘЫ 

Ерҙә яңы бер көн тыуған мәлдә 

 (Эй һеҙ, көндәр, донъя яҡтыһы!),  

Мең-мең уйҙы бер туплауға йыйып, 

 Һайлап алдым иң-иң татлыһын. 

Күкрәгемдә шул саҡ бер моң тыуҙы, 

 Күкрәп-тетрәп, моңдоң ҡөҙрәте  

Урал һырттарына алып китте, 

Хыял ҡанатында тирбәтеп.  

Тауҙарымда, күрәм, ҡояш балҡый,  

Яҡтылыҡҡа ашҡан Уралым;  

Иңләп-буйлап, бында бәхет йөрөй,  

Шатлыҡ әйҙәй илдең улдарын.  

Күн толпарҙар, таңга ҡанат йәйеп, 

 Әкиәттән күскән ысынға.  

Буранбайҙың көйөн көйләй берәү,  

Йәнен биреп ошо тылсымға.  

Ҡарт тауҙарым Ерҙең күкрәгендә  

Ҡалҡан һымаҡ ята ҡалҡынып,  

Сал бөркөттәр саңҡып оса бында,  

Аҡ һыуҙарым ага алҡынып.  

Уралҡайым, ерҙә, күктә әллә 

 Сәңгелдәге һинме моңдарҙың...  

Шул моңдарға тиңләп көйләйем мин  

Күңелемдең шиғри ҡылдарын. 

 

ҠАРАТАУҘА ЙӘЙГЕ ТАҢ 

Ҡаратауҙа ҡараңғы тән,  

Ҡараңғы тән, ҡара урман;  

Тау битенә ҡара төндә  

Кемдәр усаҡ яғып ҡуйған? 

Кемдәр унда — тән йөҙөндә 

 Янған утҡа табынғандар,  

Тауға менеп, ташҡа баҫып,  

Кемдәр йондоҙ ҡабыҙғандар! 

Кемдәр улар, күтәрелеп 

Ерҙән бер аҙ бейегерәк 

Таңды ҡаршы алыусылар  



Бүтөндәрҙән элегерәк! 

Күктә, ана, күптән инде  

Күренмәйҙәр аҡ йондоҙҙар,  

Ҡара тәндә йондоҙ һымаҡ  

Усаҡтағы утлы ҡуҙҙар. 

Ҡараңғылыҡ шыйығыраҡ 

Була бара һаман-һаман,  

Беҙҙең был ер ашыға бит,  

Ашыға бит таңға табан. 

Яҡты тыуа, ҡыуа-ҡыуа  

Ҡаратауҙан ҡара төҫтө;  

Уяларҙы һөйөп, наҙлап,  

Аҡ биләүҙәй томан төштө. 

Ҡаратауҙа ҡара урман —  

Ул да таңды көткән, көткән,  

Алдан алһыу уҡтар сөйөп,  

Ҡояш таңды хәбәр иткән. 

Көтөп алған алһыу суҡтар —  

Бына улар устарымда,  

Төнө буйы усаҡ яғып,  

Таң аттырған дуҫтарымда. 

Эй таң ата! Алһыу-алһыу  

Таңдың тыуған минуттары.  

Ҡараштарҙа ҡалһын-ҡалһын  

Яҙмыштарҙың был уттары. 

 

МАНДОЛИНА 

Мандолина, мандолина,  

Мандолина ҡылдарында,  

Әйтерһең дә, ярҙан-ярға,  

Яҙғы һыуҙар ярһып аға.  

Яҙғы һыуҙар, яҙғы уйҙар...  

Аҡтарылып аға боҙҙар, 

 Ярһып-ярһып аға йылға, 

Яҙғы һыуҙай, яҡты донъя.  

Ана, берәү баҫҡан боҙға,  

Боҙ өҫтөндә — тере ҡуҙҙар... 

 Асманға ул асып йөҙөн, 

 Һәр тарафҡа һөйләй һүҙен.  

Айҙан алып, ап-аҡ нурҙар 

 Һибеп бара яҡ-яғына,  

Ҡуптарылып килгән халыҡ 

 Ташҡын һыуҙың ярҙарына. 

 Бына бер мәл йырсы егет, 

 Юғарыға үрелә биреп, 

 Бер шәлкем нур ҡосоп ала, 

. Күкрәгенә ҡыҫып ала;  

Нурҙарҙы ҡыл итеп сиртә,  

Һыуҙар аға, боҙҙар китә,  

Боҙ өҫтөндә, ялҡын булып,  

Алтын бер йыр балҡып китә.  

Йыр балҡышы, йыр алҡышы  

Баҙлап бара ташҡындарҙа,  

Йырға йәнен фиҙа ҡылып,  

Тора халыҡ ташҡын ярҙа.  

Ярҙан-ярға, ярҙан-ярға 



 Аға һыуҙар, аға боҙҙар, 

 Күкрәктәрҙә күк күкрәтеп,  

Аға уйҙар, аға уйҙар.  

Аҡты һыуҙар, китте боҙҙар, 

 Ярҙарына ҡайтты йылға; 

Ташҡындарға китте егет...  

Нурҙа уйнап ҡалды йырҙар. 

 Зың-зың иткән, ай, зың иткән  

Мандолина ҡылдарында.  

Ҡалды йырҙар, ҡалды моңдар  

Ер һәм ҡояш юлдарында. 

 

ТӨНГӨ КҮГЕМ 

Төнгө күгем хәтерләтә миңә  

Әкиәттәге серле донъяны:  

Ҡап уртала — түп-түңәрәк йөҙлө 

 Һылыу айҙың нурға тулғаны;  

Йыһан төпкөлөнән йондоҙҙарҙың  

Сыңғыр-сыңғыр сыңы ағыла;  

Ҡыҙыҡмаймы икән башҡорт ҡыҙы  

Сулпы итеп йондоҙ татырға!  

Ялтлап тора күктә алтын сүмес,  

Бер ситтәрәк ҡалған нишләптер;  

Кемдәр генә уны ҡуйҙы икән  

Ете йөйлө итеп эшләтеп? 

 

ТӘҮГЕ ҠАР 

Леп-леп кенә тағы бына  

Ҡырпаҡ ҡар ятты;  

Тыуған ерем, йөҙөң һинең  

Ниндәй яп-яҡты! 

Тынды тамам талғын аҡҡан 

 Йылға-һыуҙарым,  

Ап-аҡ юрған ябындылар  

Ялан-ҡырҙарым. 

Шымып ҡалды Уралымда  

Ҡарағай, шыршы...  

Төрөнөп мамыҡ аҡ ҡарға,  

Көтәләр ҡышты. 

ШАТЛЫҠТАР 

Шатлыҡтар — шат ҡоштар, 

 һыуҙан аҡ шатлыҡтар,  

Һөттән пак шатлыҡтар,  

Аҡ толпар, аҡ шоңҡар,  

Шатлыҡтар, шатлыҡтар. 

Шатлыҡтар — шат ҡоштар,  

Күкрәктә — алҡыштар,  

Ут ҡоштай ут булып, 

 Толпарҙай ҡот булып,  

Килегеҙ, шатлыҡтар,  

Шатлыҡтар — шат ҡоштар. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


