
Туган ягым – Татарстан (төзүчеләр: татар теле укытучысы Низамиева Ә.Н., рус теле 

укытучысы Ганиев Әкрәм Ә.) 

 

Исәнмесез, саулармысез 

Туганнар, дусларыбыз! 

Менә тагын очраштык без 

Ныгысын дуслыгыбыз! 

 

Добро пожаловать, друзья! 

Сияют радостью пусть лица! 

Пускай добро в сердцах хранится, 

Грустить сегодня нам нельзя. 

 

Бездә бүген бик зур бәйрәм, 

Шуңа бик-бик күңелле. 

Җилкетәсең син, фестиваль, 

Безнең тыныч күңелне. 

 

Туган якның табигате,  

Туган җирнең тарихы –  

Бәйрәмнең бу –  төп темасы, 

Фестивальнең байрагы! 

 

В зимний день, когда у порога 

Задышали уже холода, 

С вами празднуем день фестиваля – 

Праздник творчества, музы, добра! 

     

Таңнар саен хәерле көн телим, 

Аяз  күкләр телим җиремә! 

Кояшлы көн телим бар кешегә 

Һәм иминлек телим илемә. 

 

Юлчыларга хәерле көн телим, 

Чәчәкләргә карап елмаям. 

Һәрбер кеше якын кардәш сыман, 

Туганым  күк тоела һәр бала. 

 

Хәерле көн телим һәммәгезгә, 

Хәерле көн телим гөлләргә. 

Сөйкемлелек телим яшь кызларга 

Һәм сабырлык телим ирләргә. 

 

Таңнар саен хәерле көн телим, 

Аяз күкләр телим Җиремә. 

Кояшлы көн телим барчагызга  

Һәм иминлек телим илемә. 

 

Я живу в простом селе 

И сказать хотелось мне: 

Нет в жизни края мне милее, 

И нет дороже стороны. 



 

Как рассказать о милом крае? 

О Родине своей простой? 

О речке, что здесь протекает, 

О людях с чистою душой. 

 

Как можно передать словами 

Всю красоту родной Земли? 

И запах сена на поляне, 

Мерцанье звезд в ночной тиши? 

 

Село мое – дворы простерлись. 

Ребята бегают гурьбой. 

Айбаш, Айбаш... слова простые.  

Как не любить мне край такой? 

 

Безнең тарих, безнең эзләр 

Бик тирәннән килә, 

Горурмын мин! Үз халкымны 

Яратканга күрә. 

 

Монда гына, бары монда гына 

Үз телемдә сөйләп, җырлап була. 

Монда гына, бары монда гына 

Тарихыңны табып, ялгап була. 

 

Высокогорский край неповторимый, 

Ты давно поэтами воспет. 

Для меня нет Родины любимей 

И прекрасней в мире края нет. 

 

Җиргә бассам, арта егәрлегем, 

Күккә баксам, иркен тын алам. 

Туган илем минем – газиз җирем, 

Мин – бәхетле синең бер балаң. 

 

Прикоснусь к природе я душою, 

Сяду за обильный дастархан. 

Край родной, частицей небольшою 

Стал для страны с названьем Татарстан 

 

Идел ярларына нурлар сибеп, 

Матур булып ата бездә таң. 

Таң шикелле якты Туган илем, 

Бәхет биргән җирем – Татарстан. 

 

Пахнет поле сеном и пшеницей,  

Так прохладна в Казанке вода... 

Край, где посчастливилось родиться, 

Сохраню я в сердце навсегда. 

 

Татарстан дигән ватаным  бар, 



Татар дигән халкым бар минем. 

Узганнардан түгел, мин халкыма 

Киләчәктән урын барлыймын. 

 

 “Яратам,  – дип, – сине, туган җирем,” – 

Җырлап кына йөрү аздыр ул. 

Яратасың икән – эшләп күрсәт! 

Кагыл җиргә олы наз белән. (?) 

 

Человек, береги планету: это мир твой, и путь, и дом.  

Все, что было когда-то и где-то, только в ней и на ней найдешь. 

Нет дороже её и краше, в море зелени, в лентах рек. 

Каждым помыслом,  делом каждым 

Береги её, Человек! 

 

Табигатьне саклау кирәк, 

Дип кисәтте Илбашы. 

Зур бурычлар тора  алда, 

Бу бит безнең изге юл башы 

 

Все в мире цепью связано нетленной, 

Все включено в один круговорот! 

Сорвёшь цветок, а где-то во Вселенной 

В тот миг звезда сорвется и умрет. 

 

Әй докторлар, табыгыз сез әмәл, 

Кемдә, кайда шундый көч-кодрәт?! 

Заман безнең көчле, таза, әйбәт, 

Ярдәм аңа ләкин бик кирәк. 

 

Чаң кагам мин: 

– Бар халыклар! 

Барлык теләк-гадәтләрне 

Буйсындырып бары акылга, 

Кул бирегез бер-берегезгә 

Табигать-анабыз хакына! 

 

Берегите Землю, 

Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на стеблях повилики, 

На тропинках солнечные блики, 

На камнях играющего краба. 

Берегите молодые всходы 

На зелёном празднике природы, 

Небо в звездах,океан и сушу 

И в бессмертье верящую душу – 

Всех судеб связующие нити. 

Берегите Землю! 

Берегите. 

Берегите Землю! 

Берегите (хором) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


