
КЕРЕШ СҮЗ

Сәйдә Вәлиди – бүгенге көндә балалар өчен җырлар иҗат итүче иң актив 
авторларның берсе. Күренекле Вәлидиләр нәселенең (шәхес культы корбаннары 
@амал Вәлиди һәм Садри @әләл – әнисенең туганнары; Апас район үзәгендәге 
урамнарга аларның исемнәре бирелде) вәкиле – Сәйдә Усман кызы, бар күңелен 
биреп, татар милли сәнгатенә хезмәт итә. 

@ыентыкка кергән җырларның тематик һәм жанр төрлелеге сокландыра: 
мондагы калейдоскопта Шәрекъ гүзәленең («Шәхрезадә») һәм мәшһүр компо-
зиторыбызның («Зәңгәр күзле Сәйдәш») образлары да чагылып үтә, тырыш бал 
кортларының гөжелдәүләре («Бал татлы») күке тавышы белән алышына («Кош-
чык»), ә бишек тибрәткәндәге авазлар («Бәллү») джаз ритмнарына урын бирә 
(«Джаз, джаз»).

Биредә әйтерсең лә кечкенә герой төрле үсеш этапларын үтә. Композитор без-
не сабыйның, әйләнә-тирәдән алган тәүге тәэсирләре белән таныштырганнан соң 
(«Әтәч», «Бака-бакакай»), дөньяны акрынлап танып белә баруын күрсәтә. Баксаң, 
бу дөнья бик кызыклы һәм төрле икән: анда Яңа ел белән чыршы да («Балкып 
кабын!»), джаз һәм футбол да («Футболчы җыры»), Иделнең биек яры да («Ос-
лан – тау ягы»), «Ватан» дигән төшенчә белән горурлану да бар, шулай ук ул 
Аллаһы турында күңел түрендәге яшерен сер («Якыная Ходай!»), әнигә мәхәббәт 
(«Әни йоклый»), үсмернең беренче гашыйк булуы («Зәңгәр сирин», «Беренче 
чәчәкләр») кебек хисләр белән тулы. Бер үк вакытта бу җырларда табигатькә сак 
карашны тәрбияләүче Шәфкатьлелек төсмере ачык яңгырый («Чишмә таптым», 
«Кошчык»).

С. Вәлидинең бу әсәрләре сәнгатьлелек һәм хәтергә уелып кала торган аһәң-
лелеге, ачык образлылыгы һәм милли колориты, күтәренке рухлы булуы һәм юга-
ры профессиональлеге белән аерылып тора. Композитор сабыйның күзаллавын 
тудыручы һәм аңа образны тулы ачып бирергә ярдәм итүче табышларны фор-
тепиано партиясендә мул куллана. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк: С. Вәлиди 
баланың тавыш мөмкинлеген белеп эш итә һәм, уңайлы урта диапазон һәм при-
мар тоннарны файдаланып, тавышның иң уңышлы ягын күрсәтергә омтыла.

Авторның җыр өчен текст сайлау һәм шигырь эчендәге музыканы ишетә 
алу сәләте дә игътибарны җәлеп итә. Әлеге җыентыкта С. Вәлидинең Г. Ту-
кай, Р.  Гә рәй, Р. Миңнуллин, Р. Харис, А. Юнысова, Г. Зәйнашева, Э. Шәри-
фуллина, Р.  Вәлиев һ. б.ның сүзләренә иҗат ителгән әсәрләре туплап би-
релде. Композиторның биредә урын алган кайбер җырлары Казанның һәм 
республикабызның башка шәһәр сәхнәләрендә инде күп тапкырлар яңгырады. 
Укучыга тәкъдим ителгән бу китаптагы җырларның һәрберсе киләчәктә үз баш-
каручысын табар дигән теләктә калабыз.

М. П. Фәйзуллаева, 
Татарстанның һәм Россиянең 

атказанган сәнгать эшлеклесе, профессор
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Әнкәләр-бәбкәләр • Цыплятки
Асия Юнысова сүзләре



5Балалар өчен җырлар

Казның баласы – биби,
Тавык баласы – чеби.
Сары үрдәк бәбкәсе
Чирәмлектә җим чүпли.

К у ш ы м т а:
Яратасы килгәндә,
«Бәбкәм!» ди миңа әни.
Нигә миңа алай ди,
Мин нәни үрдәкмени?

Атның баласы – колын,
Бәти – кәҗә баласы. 
Гел ялап кына тора, 
Бик ярата анасы.

К у ш ы м т а.

Бозау – сыерның кызы, 
Этнең малае – көчек. 
Маңгаенда йолдызы
Әнисенеке кебек.

К у ш ы м т а.
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Аю җыры • Песня медведя
Асия Юнысова сүзләре



7Балалар өчен җырлар

Аю йөри лап-лоп, лап-лоп,
Алпан-тилпән, алпан-тилпән.
– Үзем хуҗа урманыма,
Бетмәс монда килгән-киткән.

К у ш ы м т а:
Лап-лоп, лап-лоп йөри аю, 
Алпан-тилпән бии аю. 
Лап-лоп, лап-лоп йөри аю, 
Алпан-тилпән бии аю.

Үзе бара, үзе җырлый:
– Быел уңды җиләкләрем,
Гөмбәләрем дә бик олы,
Алсуланды баланнарым.

К у ш ы м т а.

Тиеннәргә гөмбә эләм, 
Үз җиләге – бүрегә. 
Аюга – аю баланы, 
Эт шомырты – этемә. 

К у ш ы м т а.

@иләкләрдән как коям мин, 
Шомыртларны киптерәм. 
Кунакларым килми торса, 
Үзем ашап бетерәм. 

К у ш ы м т а.


