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АЛГЫ СЪЗ 
 

Кенжеб\ эженин алгачкы ырлар жыйнагы жарыкка чыгат 
экен деген кубанычтуу кабарды угуп, жетине албай 
кубанганымдан тилектештигимди билдир\\н\ эп кърд\м. 
Эжебизди мен кичинекей бала чагымдан жакшы билемин. 
Райондук "К\ж\рмън эмгек" деген гезит жумасына эки-\ч ирет 
чыкчу. Гезиттен тынымсыз анын макалаларын окуп чоёойдук. 
Кыскача кабарларды ак шурусундай нускалуу жазчу. Эженин 
жазгандары аркылуу "Алай" совхозундагы ак эмгект\\ кабар-
лардан таанышып тураар элек. /ч-Тъбъл\ктърд\н кимисин гана 
жазган жок. «Кыз кезинде эле ыр жазчу, кереметт\\ саптарды 
макалдатып айтып, дил баян жазуудан андан \лг\ алчубуз»,- 
деп Сопу-Коргондогу классташтары айтып ж\р\шкъндър\н угуп 
калгамын. Теректеги «Саябандуу бак» деп аталган Ормон 
аксакалдын наркы, кадыр баркы абдан бийик болоор эле. 
Ормон аксакалдын айгине асыл създър\нъ каныгып бой жеткен 
анын кызы, секелек кезинде эле тубаса таланттуу экендигин 
далилдей алды. Токмоктогу Маданият техникумун ийгиликт\\ 
аяктаган эжекебиз ыраакы Алайдагы айылдык китепканада 
китепканачы болуп жигерд\\\ иштей баштайт. Алтымышынчы, 
жетимишинчи жылдары Алайдын кыз даткасындай абройлуу 
даназалуу Жибек Исаева менен Салтанат Умарходжаев 
алардын мактоосуна, ишенимине арзып китепканачылык 
чыгармачыл жумушту мыкты аткарууга жигерд\\л\г\н кърсътъ 
алды. Ал учурдун советтик идеологиясын жан дили менен 
колдоп китепканага агитатор жана пропоганда бурчун ачууга 
жетишти. Ормонованын жазган саясий докладдарын 
сельсоветтин, совхоздун ар бир пропогандисттерине жайыл-
тышчу. Совхоздун алыскы жана бийик жайлоолоруна къчмъ 
китепканаларды уюштурууда дагы эжебиздин асыл эмгеги, 
дилгирлиги башкача эле. Малчылардын, сугатчылардын, 
кыркымчылардын да сезондук иштерине газетажурналдарды, 
китептерди алып барып, алардын чарчап – чаалыккан 
учурларында рухий, маданий жанылыктар менен кън\лдър\н 
бийиктетип кел\\гъ жетишип турган. Эжебиз бир нече ирет 
райондук къчмъ семинарларды уюштуруп, элеттиктердин 
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маданий жашоосунун бийиктешине ъзгъчъ салымдарды кошо 
алды. Ал тургай эженин жасаган элдик, улуттук къргъзмълър\ 
район, облустта мыкты деп табылып турду. Энелерди даёктап, 
аялзатынын аруулугун чагылдырган эчен къргъзмълър\, дубал-
газеталары карапайым элдин б\й\р\н кызытып, аларга 
эстетикалык тарбия берип турчу. /ч-Тъбън\н маданий, адабий, 
рухий алтын къръёгъс\, к\м\ш коёгуроосу, зам-зам булагы 
Кенжеб\ Ормонова болуп турду.  

Ошол ар бир уюштурган кечелеринде, жазган доклад-
дарында эжебиз ыр жазып, удулу келсе тамаша-шакабаларды 
кошуп, айрым кайдыгер жетекчилерди ыр менен сындап 
аларды билгизбей тарбиялап турчу. 

/ч-Тъбъдъг\ эмгек каармандары жън\ндъ атайын бурч 
ачып, алардын ак эмгектерин, табигый эркт\\л\ктър\н, ъжър-
намыскъйл\ктър\н сап-сап ырларга нускалуу тизмектеп жазып 
илип койчу, аны окуйбуз деп келген элеттиктер шылтоо менен 
китепканага тынымсыз келип турушчу. Эскер\\ кечелерди 
уюштурууда дагы эженин шыгы бийик болду, мында да ыр 
т\р\ндъ эссе баянында к\м\ш калемин жорголотуп ырларды 
жазып ж\рд\. Ошол ырларды мектеп окуучулары, айылдык 
таланттуу жаштар жаттап алышып, айылдагы ар кандай 
салтанаттуу иш-чараларда декломация кылып пайдаланышчу. 

Ооба, эгеменд\\л\кт\н алгачкы жылдарында бардык 
жерлерде кыйынчылыктар пайда боло баштаган учурларда 
айрым китепканалар таптакыр иштебей жабылып калган 
учурлар болду, мында Ормонова Кенжеб\ эже баатырдыкка 
тете эрдик менен /ч-Тъбъ айылындагы китепкананы сактап 
калды, керек болсо элге рухий азык тартуулап, аларга кеёеш 
бер\\ бурчун да ачканга жетишти. Улуттук майрамдарды 
уюштуруп айылдын ак жаркын маданиятын бийиктетип турду. 

Кыргызстандагы эё мыкты китепканачылардын бири 
болгондуктан эчен сыйлыктарга арзыды. Алайдагы китепкана-
чылар арасынан эё алгач ирет «Кыргыз Республикасынын 
маданиятынын мыкты кызматкери» деген наамга татыды. 

 
С\й\нбай Бър\баев 

коомдук ишмер, 
 Кыргызстан Журналисттер 

 союзунун м\чъс\.  
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Т\йш\г\м къп, убакыттын азынан, 
Колум тие калгандагы табылгам. 
Жан д\йнъмд\ багындырган, бул ырлар, 
Азыноолок, дептериме жазылган. 
 
Турмуш татаал, убакыт жок жазганга, 
Руханий жан д\йнъмд\ казганга. 
Ж\ръг\мдън т\нък тапкан, бул ырлар, 
Дептеримден орун албай арманда. 
 
«Акынмын» деп мактана албайм эч кимге, 
Бул жън гана, жан д\йнъмдъ сезимдер. 
Жетпей калгам, мен эёсеген жаш кезде, 
Эё ардактуу журналисттик кесипке. 
 
Тагдыр жолу татаалданып, ар жылы, 
Турмуш ж\г\, башыма \йд\ кайгыны. 
Жараткандын салганына, баш ийдим, 
Айла жоктур, кылганына тагдырдын. 
 
Ж\ръг\мдъ тынчтык бербес ойлорду, 
Дептериме жазып коём ъз\мчъ. 
Аз болобу, къп болобу чыгармам, 
Жакса болду баалагандын къз\нъ. 

      
 

 
 



 6 

 
 

ОРМОНОВА КЕНЖЕБ/ 
 

1947-жылы 1-августта Алай районунун Терек 
айылында жумушчунун \й-б\лъс\ндъ търългън.  
7 жашынан баштап Терек мектебинде окуп, Сопу-
Коргон айылындагы Токтогул орто мектебин б\т\ргън. 
Къп балалуу \й-б\лъън\н кызы болгондуктан, турмуш 
шартына байланыштуу ъз\ эёсеген журналисттик 
кесипке окуй албай, Токмок шаарындагы маданий 
агартуу окуу жайынын китепканачы бъл\м\нъ окууга 
тапшырып, 1968-жылы окуу жайын б\ткън. 1972-
жылдан баштап ушул к\нгъ чейин /ч-Дъбъ айылдык 
китепканасында иштеп, эл \ч\н эмгегин аябастан 
\з\рл\\ эмгектенген. Иштеген жылдардын ичинде 
алдыёкы иштерман айым катары таанылып, айылдык 
кеёешке къп жолу депутаттыкка кърсът\лгън. Азыркы 
«Алай таёы», мурдагы «К\ж\рмън эмгек» газетасынын 
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активд\\ кабарчысы болуп иштеп, къйгъйл\\ 
макалалары республикалык, областтык газеталардан 
орун алып келген. «Кыргызстан аялдары» журналына 
«Балдар бакчасы керек» деген сын кабары 
жарыяланып, анын негизинде 1975-жылы /ч-Дъбъ 
айыл ъкмът\нъ 25 орундук балдар бакчасы курулуп, 
пайдаланууга берилген. Кенжеб\ Ормонова китепкана 
ишмердигин ън\кт\р\\дъ тарыхый бай мурастар менен 
иштъъдъ, улуттук каада –салттарды, асыл нарктарды, 
унутулган элдик чыгармаларды элет калкына 
жайылтуудагы талыкпаган эмгеги зор:  

Жолдошу Тайчабаров Дакан 1989-жылы авто-
кырсыктан каза болуп калгандан кийин, тагдыр жазган 
оор к\ндърд\ башынан ъткър\п, 10 баланы жалгыз 
тарбиялап балдарга ата ордуна ата, эне ордуна эне 
болуп, жогорку билимд\\ алдыёкы кызматтарда 
иштеген уул-кыздарды тарбиялап кел\\дъ.  

Азыркы мезгилде беш уул, беш кыз, беш келин, 
беш к\йъъ баланын, жыйырма сегиз неберенин, эки 
чеберенин ардактуу энеси, таенеси.  

 
 

«ЭМГЕКТЕН АЛГАН СЫЙЛЫГЫ, 
Б/Т/НДЪЙ ЖУРТТУН СЫЙМЫГЫ» 

 
1986-жылы «К\ж\рмън эмгек» газетасынын 

«Ардак грамотасы», 1987-жылы СССРдин Жогорку 
Советинин Президиуму тарабынан «Баатыр эне» 
наамы, «Алтын жылдыз» ордени, 1990-жылы «Эмгек 
ветераны» наамы, 2000-жылы Алай райондук китеп-
каналар тармагынын дирекциясы тарабынан «Ардак 
грамотасы», 2001-жылы Илим Билим жана Маданият 
министрлиги тарабынан «Ардак грамота», Кыргыз 
Республикасынын Маданият жана искусство боюнча 
илимий методикалык борборунун «Алкыш баракчасы», 
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2002-жылы Кыргызстан Аялдар Конгрессинин 
президенти З.Акбагышева тарабынан берилген, 2002-
жылы Алай райондук маданият бъл\м\н\н 
дирекциясынын, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын 
айылдык жана поселкалык жергиликт\\ ъз алдынча 
башкаруу органдарынын Ассоцациясынын, 2004-жылы 
Ош облусттук мамлекеттик администрациясынын, 
2009-жылы Кыргыз Республикасынын Маданият жана 
маалымат министрлигинин, 2010-жылы райондук 
борборлоштурулган китепканалар тармагынын дирек-
циясынын жана /ч-Дъбъ жергиликт\\ ъз алдынча 
башкаруунун администрациясынын «Ардак грамота-
лары», 2003-жылы Ош облусттук мамлекеттик 
администрациясы тарабынан «II даражадагы 
диплому», 2011-жылы Кыргыз Республикасынын 
Ъкмът\нъ караштуу мамлекеттик маданият 
агенттигинин «Маданияттын мыкты кызматкери» тъш 
белгиси менен сыйланган. 

Мындан сырткары да коомдук иштерде 
активд\\л\г\н кърсъткънд\г\ \ч\н къптъгън «Алкыш 
баракчалардын» ээси болгон. Коомдук иштерди ъз\н\н 
ишинен жогору койгон китепканачы, къп жылдар бою 
аксакалдар сотунун м\чъс\ жана катчысы болуп 
эмгектенген. Эмгектин алдыёкы ардагерлери, баатыр 
энелерден т\з\лгън «Ак элечек» коомунун 
уюштуруучусу.  
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ЭНЕ 
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ЭНЕМЕ 
 
Биз \ч\н ъм\р\н арнаган, 
Създърд\н асылын тандаган. 
Балдарым тынч-аман ж\рс\н деп, 
Ар дайым тилеген Алладан. 
 
Атакем о д\йнъ кетсе да, 
Башына оор кайгы т\шсъ да. 
Кайратын топтогон биз \ч\н, 
Ж\ръг\н оор кайгы жесе да. 
 
Атам да, энем да бир ъз\ё, 
Биз \ч\н арнаган ж\ръг\н. 
Адам бол ардагым деп коюп, 
Негедир муёайым ж\ръс\ё. 
 
Аман бол, энекем, ардагым, 
Бул ырды ъз\ёъ арнадым. 
Эч качан жамандык кърбъг\н, 
Мен сизге ушуну самаймын. 
 
Жашоодо жарык чачкан нурум элеё, 
Жайнаган маёдайымда к\н\м элеё. 
К\ч, кайрат, кубат берип, жабыкканда, 
Бак конгон \й\мдъг\ кутум элеё. 
 
 

ЭНЕНИН КАДЫРЫ 
 

Элечек баш кийимди, 
Ыйык деп санагыла. 
Къё\л\н оорутпастан, 
Энени баалагыла. 
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Элечек ыйык дешет, 
Баш кийим бийик дешет. 
Илгертен байбичелер, 
Элечек кийип келет. 
 
Бакыбат жашоодогу, 
Байбиче болгон жакшы. 
Ак бата тилек айтып, 
Ак жолго салган жакшы. 
 
Мээримин арноо менен, 
Эненин ъм\р\ ътът. 
Жакшы атын ъч\рбъстън, 
Артында атак кетет. 
 
Кеё пейил жароокердик, 
Эненин ж\ръг\ндъ. 
Элинин тынччылыгы, 
Эненин тилегинде. 

 
 

ЭНЕКЕМЕ 
 

Барктаган,бапестеген алтын энем, 
Къё\л\м ачык болот,сизди кърсъм. 
Кайгым да,чарчаганым унутулат, 
Кагылайын, алтыным деп мени ъпсъё. 
 
Мээримд\\ к\л\п жайнап кубанганда, 
Жаныёда медер тутуп турам анда. 
Ж\з\ёдън кайгы кърсъм айла таппайм, 
Ачык асман б\ркългъндъй болом капа. 
 
Энекем к\л\п жайнап ж\ръ берчи, 
Бак-таалай, шайыр-шаттык бизге келсин. 
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Жараткан жакшылыгын аябастан, 
Токчулук, берекени элге берсин. 
 
Март айы- жаз айы деп, билемин мен, 
Бажырайып байчечекей ъскън кезди. 
Энекем да,элим дагы жазды к\тът, 
Ырыскы, бакты- таалай келсинчи деп. 
 
Кар жаасын,жамгыр жаасын жерибизге, 
Дан болсун,берекел\\ элибизде. 
Алла-Таалам кабыл кылып тилектерди, 
К\ч- кубат кайрат кошсун демибизге. 
 
Жаёы к\н жаёыланып бакыт келсин, 
Элимде чыё ден-соолук, к\лк\ болсун. 
Баба дыйкан колу болуп берекел\\, 
Кампабыз ашып– ташып данга толсун. 

 
 

ЭНЕЛЕРГЕ 
 
Коомдук иште тыным албай, 
Иштеп жаткан энелер. 
Коммерция, базарлардан, 
Акча тапкан энелер. 
 
Процентке акча алып, 
Тъг\п жаткан энелер. 
Жолу болбой соодадан, 
Карыз болгон энелер. 
 
Арак ичкен к\йъъс\ \ч\н, 
К\й\п бышкан энелер. 
Жок нерсени табуу \ч\н, 
Жан кыйнаган энелер. 
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/й-б\лъс\н кыйналып, 
Багып жаткан энелер. 
Т\н уктабай тынчы кетип, 
Т\йш\к тарткан энелер. 
 
Жетишпеген тиргиликти, 
Жетиштирген энелер. 
Сезилбеген къп т\йш\кт\, 
Сездирбеген энелер. 
 
Сыйлагыла энелерди, 
Къё\л кушун г\л кылып. 
Ал силерге жанып турган, 
Шоола тъгъър нур болуп. 
  

 
АЯЛ - БАЗАР - /Й-Б/ЛЪ 

 
Аял- эне, урмат–сыйга бълънгън, 
Бала търъп,оор азапты кътъргън. 
Кыйынчылык тартса дагы чыдашып, 
Наристесин ак бешикке бълъгън. 
 
К\йъъс\н\н таламдарын талашып, 
Ач- тогуна, бар- жогуна карашып. 
Оош-кыйыш, ушул кыйын заманда, 
Эркектерге теё ж\р\шът жанашып. 
 
Саясатка баш отунан киришкен, 
Коммерцияда,базарларда ж\р\шкън. 
Процентке, кредитке акча алып, 
Тълъй албай, ърттън\шкън, к\й\шкън. 
 
Эне болуу бактысынан ажырап, 
Кър турмуштун т\йш\г\нън алсырап. 
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Байкуш эне арга таппайт,айла жок, 
Пикеттерге чыгып жатат,пайда жок. 
 
Баардык шарты болуп турса кыйналбай, 
Эне мээрбан,эне таза булганбай. 
Кыйналса да жашоо \ч\н к\ръш\п, 
Эне алсырайт,айласы жок курган ай. 
 
Социализм доорундагы жашоону, 
Кайсалайсыё таппай эми ал жолду. 
Ленин ата куруп берген барчылык, 
Б\т таланды, баары урап жоголду. 
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КАЙГЫЛУУ  
К/НДЪР 
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УБАЙЫМ 
 
Теё карып, теё арыйлы- деген тилек, 
Шум ажал жеёди, аны айттырбады. 
Ак саамай, ак сакал бол, деген алкоо, 
Арман ай, ък\нд\р\п ишке ашпады. 
 
Турмуштун запкысына айла таппай, 
Баш ийдим тагдыр башка салганына. 
Жашоонун ак кемесин жалгыз тартып, 
Насаатым айтып келдим балдарыма. 
 
Ък\н\ч, ъм\р бою ж\ръкт\ ърттъп, 
Уул кыздын, теё кърбъд\к убайларын. 
Телмирип кээде ж\рък сыздап кетет, 
Къргъндъ бирге баскан жубайларды. 
 
Ойлогон ой- максатым ишке ашырып, 
Тууруна кондурууга балдарымды. 
Къздъгън тилегимди орундатып, 
Ыраазы кылсам деймин арбагыёды. 
 
Балдардын деми менен кайраттанып, 
Жашайын Ала-Тоодой кубат менен. 
Асылзат ыйык эне деген кандай, 
Жашоодо балдар \ч\н багыт берген. 
 
 

ЪМ/Р ЪКС/Г/ 
 
Ъкс\п ыйлап ък\н\чкъ жуурулуп, 
Ътт\ арадан сыздап ж\р\п далай к\н. 
Айласыздан моюн сунуп тагдырга, 
Мен ъз\ёд\ эстей берем к\н\-т\н. 
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‘‘Биз эч качан ажырашпай т\бъл\к, 
Эё бактылуу ъм\рлърд\ с\ръл\к’’. 
Оюбузда кыялданып толгонуп, 
Ынтымактуу жашоолорду ъткърд\к. 
 
Бул д\йнън\н жыргалына бълън\п, 
Уул-кыз келди, удаа-удаа търъл\п. 
Жараткандын мунусуна ш\г\р деп, 
Оюбуздай ъс\п-ън\п къгърд\к. 
 
/м\т, максат, тилегибиз орундап, 
Жашоо жакшы ът\п жатты оюмдай. 
“Машинага урунуптур”- деген съз, 
Мага жетти чагылгандын огундай. 
 
К\т\лбъгън кырсык салып кайгыны, 
Сени менден т\бъл\ккъ айрыды. 
/й ичинде кайгы баскан балдарга, 
Билгизбеймин къз жашымды, кайгымды. 
 
Уйку кърбъй, таё аттырдым далай т\н, 
Къз ирмебей ыйлап ж\рд\м эчен к\н. 
Жалгыз с\рът колумдагы элесиё, 
Ж\рък менен бъл\шъ албайт, кайгы муё. 
 
Мезгил ът\п, айлар жылга алмашып, 
Уул- кыз ъст\, бой- келбети жарашып. 
Арабызда ъз\ё гана жоктолуп, 
Кеткенсийсиё башка жакка адашып. 
 
Айт, арапа атам келет деп ыйлап, 
Эр жеткенче ж\ръг\мд\ жеп ыйлап. 
Бар ызаатым, ушул тура дегендей, 
Кубатбегим куран окуйт буркурап. 
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Балдарымды ойлоп ичтен сызылам, 
Ъз оюмду ачык айтпай кысылам. 
Эё бактылуу м\нъттърд\ эстесем, 
Жылмаямын калп болсо да тышымдан. 
 

Мен кътърд\м, тагдыр башка салганын, 
Айта берсем, т\гънбъст\р арманым. 
Жаткан жериё жайлуу болсун, момунум, 
Айт к\ндър\ эскеришээр балдарыё.  
 

Каргаша к\н, 21-апрель айынын, 
Мен ъкс\йм\н, туманында кайгынын. 
Уул кыздарды колдоп, жълъп ж\ръ кър, 
Топурагыё торко болсун майиним. 
 

Ак тилект\\ момун элеё жубайым, 
Уул кыздардын теё кърбъд\к убайын. 
Элесиёди къзгъ тутуп ар убак, 
Ъм\р бою, тартып ътъм убайым. 
 
 

ЪТКЪН К/НД/ ЭСКЕР// 
 

Ъм\р\ё мансап менен ът\п турса, 
Жандаган «кълъкъ» къп сага жакын. 
Башыёа оор иш т\ш\п карайласаё, 
Андайда дос табалап, болот касыё. 
 

Ъм\рдъ адам дайым шаттуу ж\рбъйт, 
Турмушта адам кээде ч\нч\п ж\дъйт. 
Андайда жылуу с\йлъър адам таппай, 
Эзилип, сыздап чыгат кайран ж\рък. 
 

Бул жылды унута албай эстей берем, 
Ойлосом таёды аттырам санаа менен. 
Сабылып ооруп жаным ичтен сызып, 
Сезимим кайрат берет ъз\м жеёем. 
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Кээде мен ооруганда ълг\м келет, 
Андайда ч\рпълър\м къзгъ келет. 
Сыздатып кимге таштайм буларды деп, 
Алардын эр жеткенин кърг\м келет. 
 
Ооруну оор кър\п ж\ргън экем, 
Сакайып, мээнет кайтса, ал кеп бекен. 
Кырсыкты кандай кылып токтотосун, 
Ж\ръкт\, муун-ж\\н\ёд\ ърттъп кеткен. 
 
Тагдырым татаалдашып ар жыл сайын, 
Кай жерден кандай жаздым биле албаймын. 
Караны ч\мбъттъгън турпатыма, 
Тагдырдын таш боордугун айта албаймын. 
 
Жолдошум ъбък болоор бул д\йнъдъ, 
Эстесем ж\рък к\й\п ърт чок болот. 
Капилет колдон учкан шумкар сындуу, 
Ар дайым ж\ргън орду къп жоктолот. 
 
Бакыт бул сымап ъёд\\ неме белеё? 
Мээнет бул уйгак сындуу деген чын бейм. 
Оору да, ъл\м дагы аз келгенсип, 
Эжемден айрылдымбы? Жазмыш… билбейм. 
 
Турмуштун кордугуна чыдай албай, 
Къз кърг\с, жактарга мен кетким келет. 
Жарынып, жардан ылдый боюм таштап, 
Эртелеп бул жашоодон кечким келет. 
 
Айла жок ыйлай, ыйлай соорономун, 
Алсырап ай туманын орономун. 
Ойлонуп, санаа тартып, кусаланып, 
Уктасам т\н уйкумдан ойгономун. 
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Ким мага акыл айтып ъйдълътъър, 
Сооротуп бешенемден сылап къръър. 
Эгерде акылымдан мен ажырап, 
Жер кезип тентип кетсем, къё\л бълъър. 
 

Айла жок кайрат кылып, бел байлаймын, 
Энесиз элестетип бала алын. 
Бул д\йнъ эч кызыксыз сезилсе да, 
Балдарым, кыздарымды абайлаймын. 

   
 

ЭСКЕР// 
 
Кырчындай кезде кыйылган, 
Жарымды эстеп сызылам. 
Атасыз ъсър балдар деп, 
Ж\ръктън сыздап кысылам. 
 

Уулдарыё ъсър бой жетип, 
Убайын кърбъй жаш кеттиё. 
Кыздарыё ъсър бой жетип, 
Кызматын кърбъй жаш кеттиё. 
 

Келинд\\ болсом кубанып, 
Ъз\ёд\ эстеп кемиймин. 
"Кайын ата" деген създ\ укпай, 
Калганыё эстеп кейиймин. 
 

Келинди тосуп жадырап, 
Небере с\й\п бапырап. 
Кыз-к\йъъ келсе кубанып, 
Тосо албадыё жаркылдап. 
 

"Чоё ата" деген създ\ укпай, 
Жатасыё муздап, дым чыкпай. 
"Таята" деген създ\ укпай, 
Дайынсыз жоксуё, дым чыкпай. 
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Ээрчишип баскан жубайды, 
Къргъндъ ж\рък эзилет. 
Кыз берип, уул \йлънсъ, 
Ъз\ёд\н жогуё сезилет. 
 

Ак калпакчан кър\нсъ, 
“Атам кана?” деп ыйлайт. 
Артыёда калган Кубатбек, 
Ж\ръг\мд\ жеп ыйлайт. 
 

Салбасын м\шк\л пендеге, 
Таалайым менин кем беле. 
Т\гъйс\з боздоп калгыдай, 
Тагдырга жаздым эмнеден. 
 
 

АЙЛАСЫЗ КЪНД/К 
 
Атакелеп мээримин кърбъй, 
Алдынан тосуп бетинен ъппъй. 
Ажалдын таш боор чеёгелин кър\п, 
Бой жеттиё эптеп ж\ръг\ё ооруп. 
 

Ъкс\д\к далай азаптуу к\ндъ, 
Ирмелбей къз жаш уйкусуз т\ндър. 
Бардыгы келип кошулуп кайгы, 
Айлантты бизди капалуу т\нткъ. 
 

К\лк\б\з биздин азайып азыр, 
Унчукпас болдук сустайып акыр. 
Айла жок эстен элесиё кетпейт, 
Кайгылуу ж\рък унутпас такыр. 
 

Жакшылар бизге жан тартып с\йъп, 
Жамандар ж\рът кычыктап с\йлъп. 
Баарына чыдап азаптуу жаным, 
Муёайым тартып сыздады ж\рък. 
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Кыйындар тир\\ ж\ргънс\п дайым,  
Къё\лдън кетпейт заар съз\ кордук. 
Жаман да, жакшы създъргъ чыдап, 
Багынтты тагдыр айла жок кънд\к. 
 
 

ЖАШ КЕТТИЁ 
 

Балдарыёдын балдарын жетелебей, 
Мээримд\\ кучак жайып эркелетпей. 
Карылыктын доорун с\рбъй жаш кеттиёби? 
Бул д\йнън\н бактысынан эртелеп сен. 
 

Жаным ачып, ж\ръг\м сыздап кетет, 
Ой санаа, кыялдарым сага кетет. 
Уул \йлъп, кыз чыгарып той бергенде, 
Ъз\ё жоксуё, жалгызсырап ъкс\п кетем. 
 

Уул кыздын урмат сыйын теё кърбъд\к, 
Ак дасторкон, тойлордо бир болбодук. 
Ак бешикке бълънгън небереёе, 
Азан айтып, бапестеп ат койбодуё. 
 

Ъкс\п кетем ъз\ёд\ эстей берип, 
Ордуё жок, ойлономун санаа чегип. 
Тойлордо ъз\ё алчу устуканды, 
Уулуё албай, нарк билбес алып кетип. 
 
Турмуштун оор т\йш\г\н жалгыз тартып, 
Уул кызды ъкс\тпъстън ъз\м бактым. 
Ушулардын урмат сыйын чогуу кърбъй, 
Кара жердин койнуна эрте жаттыё. 
 
Айла жок, тагдыр башка салганына, 
Узун ъм\р тилеп турам балдарыма. 
Бактылуу карылыкты алла буйруп, 
Небере с\й\п ж\рс\н карыганда. 
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УУЛ-КЫЗДАРЫМА 
 
Ж\ръг\мд\ эзбечи кагылайын, 
Т\нърбъч\ т\нт болуп сабылбачы. 
К\л\п жайнап, жадырап ж\ръ берчи, 
Келбес, кеткен атаёды сагынбачы. 
 

Кънъл\ч\ тагдырдын салганына, 
Ата болуп бала с\йд\ё, алдыё мына. 
Ъз\ёърд\ жараткан сактай кърс\н, 
Жадыраган жашооёор жакшы болсун. 
 

Т\н\ бою жаздыгым жашка чылай, 
Кайгы тартып муё бастым, ууктум чыдай. 
Айла барбы тагдырга баш ийбеске, 
 Жыйырма жыл телмирдим ыйлай-ыйлай. 
 

Муёайбагын уул кызым муёайбагын, 
Бир сен эмес муёайган бул д\йнъдъ. 
Турмуштагы туткаёар бекем болсун, 
Сыйлашкыла бири биринди бул ъм\рдъ. 
 

Алла таалам кабыл кылсын тилегимди, 
Оорутпасын мындан ары ж\ръг\мд\. 
Жубуё менен кошо карып т\бъл\ккъ, 
Ойноп-к\л\п ынтымакта жашап ътк\лъ.  

 
 

УУЛ - КЫЗДАРЫМА 
 

Таарынып капаланып, 
Нааразы болбогула. 
Энеёе к\нъъ коюп, 
Ойлонтуп койбогула. 
 
Мезгил бул учкан куштай, 
Зымырап ътъ берет. 
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К\н ът\п, санаа басып, 
Ар т\рк\н ойлор келет. 
 
Максатым мен силерди, 
Бъпълъп адам кылуу. 
Кемитпей эч нерседен, 
Алпештеп къё\л буруу. 
 
Ъкс\тсъ кээде турмуш, 
Байкабай калгандырмын. 
Баарына жетише албай, 
Унутуп салгандырмын. 
 
Эркелеп апакеёе, 
Кабагыё ачып ж\рг\н. 
Мейманмын бул д\йнъгъ, 
Мээримиё чачып ж\рг\н. 
 
Ъкс\км\н бул д\йнъдъ, 
Ъбъг\м болуп ж\рг\н. 
Т\гъйс\з мен муёдууга, 
Тирегим болуп ж\рг\н. 
 
Кымкапка оробогун, 
Алтынга бълъбъг\н. 
Абайла къё\л\мд\, 
Муё тартып ойлонбоюн. 

 
 

БАКТЫЛУУ БОЛГУЛА 
 
Мен тойдо ъкс\й берем, ъкс\п келем, 
Балдарга бата берээр, атасы жок. 
Ж\ръг\м сыздай берет, ыйлай берем, 
Мейманды бирге тосоор, адамым жок. 
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Жасаган колумдагы буюмумду, 
Кармалап оюм болот уйгу туйгу. 
Чыланган къз жашыма ушул нерсе, 
Буюрсун т\бъл\ккъ ар кимиёе. 
 
Бешенем катаал к\нгъ ченелиптир, 
Менсинген кербездерге теёелет ким. 
Балдарга опол тоодой бакыт берип, 
Жараткан куттуу кылсын не демекмин. 
 
Чайпалбай колуёдагы толо аягыё, 
Бъксър\п тъг\лбъс\н деп тилеймин. 
Бакытыё мелт- калт болуп ташып турсун, 
Капалык кайгыртпасын ж\ръг\ёд\. 
 
Медерим ата ордуна акыл айтаар, 
Турмуштун оор т\йш\г\н кошо тартаар. 
Уул- кыздын урмат сыйын кошо кър\п,  
Ак жолго апакесин ъз\ баштаар. 
 
Акылчым-деп сеземин ъз\ёърд\, 
Алтындан кымбат баалайм съз\ёърд\. 
Ден-соолук, ъм\р берип аябастан,  
Колдосун Алла Таалам ъз\ёърд\. 
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БАЛДАРЫМ
А 
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БАК - ТААЛАЙ ТИЛЕЙМ, БАЛДАРЫМА 
 

Кък мелжиген бийик тоолор койнунда, 
Туулган жерим тоолуу Терек айылым. 
Търк\н\мдън ыраак кетип мен азыр, 
/ч-Тъбъдъ, Гежигелик кайыным. 
 
Тагдыр экен он балалуу болгондо, 
Бакыт кушу башыбызга конгондо. 
Кырсык чалып ът\п кетти жолдошум, 
Кичинебиз эки жашка толгондо. 
 
Ачын тогун, барын жогун билгизбей, 
Уул кызымды эч нерседен кемсинтпей,  
Бапестедим балдарымды аярлай, 
Суук създ\\н\н ачуу тилин тийгизбей. 
 
Карапайым, эст\\ чыкты балдарым, 
Барга къппъй, жокко чъкпъй такшалып. 
Ъм\р бою ъкс\к болдук, ък\н\ч, 
Атасынан эрте ажырап, арманым. 
 
Ъм\р\ узун, ден - соолугу чыё болсун, 
Ынтымактуу, максаттары бир болсун. 
Жаратканым сактап ар кыл кырсыктан, 
/йлър\нъ бакыт - таалай, кут консун ! 

   
 

АРНОО 
 

Уулдарым менин билегим, 
Аска - тоом бекем тирегим. 
Уулдарым болсун атактуу, 
Ошондой менин тилегим. 
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Кыздарым менин ж\ръг\м, 
Кымбатым менин тирегим. 
Кыздарым болсо бактылуу, 
Ошол бир менин тилегим. 
  
Балам болсо балалуу, 
Бактылуумун – деп сезем. 
Кызым болсо балалуу, 
Таалайлуумун - деп сезем. 
 

 
АСМАНЫБЫЗ АЧЫК БОЛСУН 

 
Майрамынар куттуу болсун балдарым, 
Ъм\р\ёър узун болсун ар дайым. 
Къё\л\ёър г\лдъй жайнап ачылсын, 
Силерге арнап ыр берметин тандадым. 
 
Тоо суусундай узун болсун ъм\р\ё, 
Жайкы к\ндъй ачык болсун къё\л\ё. 
Ата Журттун ишенимин актаган, 
Алдыёкынын сабында сен ж\рг\н\ё ! 
 
Акыл айтып ата-энеё жадырап, 
К\л\п-жайнап бирге болсун ар убак. 
Окууларды бешке окуп талыкпай, 
Маёдайыёда к\й\п турсун шам чырак. 
 
Асманыбыз ачык болсун ар убак, 
Эл журтубуз тынч жашасын бакубат. 
«Эл» деп к\йгън эр азамат адам бол, 
Майрамдасын д\йнъ эли майрамдарды  

дагы улап. 
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ТУН КЫЗЫМ ДАМИРАГА 
 

Турмуш жолун оёдой албай кыйналып, 
Аракетиё аябастан к\ч болду. 
Жардам берип камкордукка бълъбъс, 
Къп балалуу \й-б\лъъгъ туш болдуё. 
     
Жолдошуё да он баланын агасы, 
Ъз\ё дагы менин тунум тъл башы. 
Турмуштун арабасын чогуу тартып, 
 Ъст\рд\ёър мотурайган балдарды. 
     
Колуёардан баары келет садагам, 
Эскини эптеп кураганга таё калам. 
Аял колу - камкор кол деп айтышат, 
Алтын колуё баарын т\гъл аткарган. 
 
Ак мээнеттен курап жаткан буюмуё, 
Кърк\н ачып жадыратат \й\ёд\н. 
Бул жашоодо к\л\п ж\рг\н муёайбай, 
Жакшылыктан эч \збъг\н \м\т\ё.    
  
Жокко чъкпъ, барга къппъ чырагым, 
Т\бъл\ккъ бирге болуп ынагыё. 
Уул-кызыёдын урмат сыйын теё кър\п, 
Насип кылсын байбичелик убагыё. 
     
Он баланын эё улуусу асылым, 
Уул-кызыёды тарбиялап тасыгын. 
Ъм\р берип к\йъъё менен теё карып,  
Алла Таала узак кылсын жашыёды. 
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НЕБЕРЕМ МАКСАТКА 
 

Туулган к\н\ё куттуу болсун, 
/й\ёъргъ шаттык толсун. 
Узак жашап ъм\рл\\ бол, 
Сак - саламат эсен болгун. 
 
Къпт\ \йрън\п къпт\ билген, 
Эмгекчи бол ишти с\йгън. 
Аракетчил азамат бол, 
Бечарага пайдаё тийген. 
 
Аман болсун, алтын башыё, 
Таланттарыё ташкындасын. 
Саякбайдай манасчы бол, 
Ънърлър\ё ашып - ташсын. 
 
Келечекте элге жаккан, 
Эмгегинен бакыт тапкан. 
К\ч - кайратын аябаган, 
Мекенчил бол элин баккан. 

 
 

НЕБЕРЕМ АЙЗИРЕКТИН АЛИППЕ 
МАЙРАМЫНА АРНОО 

 
Билим сересине бийик конгула, 
Ыйманыёар менен ыйык болгула. 
Бак - таалайга бълънгън бъбъктър\м, 
Ар намыстуу инсандардан болгула. 
 
А тамгасын \йрът\п, 
Алиппени с\йлът\п. 
Билим берген эжелерге, 
Амандык каалап ж\ръл\к. 
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Ийгилик каалап силерге, 
«Рахмат» - деп айтмакпыз. 
Ыр дестени тапшырып, 
/й-\йлъргъ кайтмакпыз. 
 
 

УУЛУМ МЕДЕРБЕККЕ 
 

Оор ж\г\мд\ алып менин колумдан, 
Т\йш\г\мд\ жеёилдеттиё жонумдан. 
«Инилерим турмуш жолун билсин» - деп, 
Жаш болсоё да жол кърсътт\ё оёунан. 
     
Кичинеёден сабагыёды жакшы окуп, 
Акыл эст\\ чыйрак болуп торолдуё. 
Алматыдан билим алып жогорку,  
Ыкыбалыё жогорулап зор болдуё.  
 
Ак ж\ръкс\ё, так с\йлъйс\ё бетке айткан, 
Куйтуланбай, кээ съз\ёд\ кесе айткан. 
Эки ж\зд\\, жасакердик кылбайсыё, 
Ошондуктан ишиё алга кудайдан. 
     
Ынтымактуу \йд\н алтын тагында, 
Ден соолугуё мыкты болсун дайыма. 
/й-б\лъёд\н шам чырагы болуп ж\р, 
Ъм\р берсин, ойноп к\л\п жадыра. 
     
Бул ъм\рдъ къп нерсеге жетишкин, 
Уул кызыёдын тарбиясы келишсин. 
Элдик адам болуп ъс\п балдарыё, 
Илимпоздук даражага жетишсин. 
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МЕДЕРБЕК, ФАРИДАГА 
 

Медербегим, Фаридам, 
Артык къръм жанымдан. 
Эсен болгун эл менен, 
Алыс ж\рсъё сагынам. 
 
Таё шооласы съг\лсъ, 
Салыштырам силерге. 
Менин жанган жылдызым, 
Силер эмей ким эле. 
 
Турмуштун кыйын к\н\ндъ, 
Туруштук берип чыдагын. 
Тарбия берип уул кызга,  
Татаал к\ндъ сыналгын. 
 
Бар менен жокко чыдамдуу. 
/й-б\лъдън болгула. 
Максаттын жетип т\б\нъ, 
Алтын такка конгула. 
 

Алдыда максат ак тилек. 
Орундалып ишке ашсын. 
Илгерилеп ишиёер, 
Ийгилик менен туташсын. 
 

Эже – ини карындаштарыёа, 
Камкордугуё кър\п ж\р. 
Ызат сыйга бълън\п, 
Кадырлуу ага болуп ж\р. 
 

Ден соолугуё чыё болсун, 
Ъм\р\ё узун тынч болсун. 
Алганыё менен теё карып, 
/й\ёъ бакыт кут консун. 
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Сауле бийчи тасыган, 
Темирлан жетик акылдан. 
Карлыгач жыйнап \йлърд\, 
Кубаныч к\лът шаёкылдап. 
 
Келечеги кеё балдар, 
Президентке теё балдар. 
Бешенеёе ата-энеё, 
Аман ж\рс\н дем байлап. 
 
Ъз\ёъргъ жароокер, 
Абийирд\\ чыксын уул-кызыё. 
Билимдин т\ш\п артынан, 
Кыйыны болсун кыргыздын. 
 
Узун ъм\р ден соолук, 
Каалап турат апаёар. 
Узак жолго чыксаёар, 
Бактылуу болсун сапарлар. 

 
 

РЕСПУБЛИКАЛЫК ОЛИМПИАДАНЫН 
ЖЕЁ//Ч/С/ НЕБЕРЕМ САУЛЕГЕ 

 
Менделеевдин мезгилдик системасын, 
/збъй окуп сен дагы ойлоп тапкын. 
Атак даёкыё алыс тарап ай ааламга, 
Ърк\ндъс\н ънър\ё, калкка жаккын. 
 
Назиксиё, кичинекей перизатым, 
Кызыгасыё химияга сен ар дайым, 
Казып окуп, тереёдесеё бул илимге, 
Орундалып ишке ашат ой максатыё. 
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Келечегиё кеё болсун кагылайын, 
Максаттарын, къздъгън\ё ишке ашсын. 
Кудай берсин, ъз\ёъ ден соолукту, 
Бактылуу бол, жараткан жолуёду ачсын. 
 
Аруу тилек, асыл оюн ишке ашсын, 
Эл \ч\н жакшы кызмат кылгын дайым. 
Эли журтуё ата-энеё аман болуп, 
Толуктап ж\р, мыктылардын катарларын. 
 
Таалайлуу бол, бактыёды кудай берсин. 
Ъм\р\ё суудай узун, тунук болсун. 
Эё жогорку даражага сен жетишип, 
Кудай колдоп, телегейиё тегиз болсун. 

 
 

НЕБЕРЕМДИН ТЫРМАК АЛДЫ 
 

Кагылайын неберелер, 
Айлык таап мага берген. 
Сен сыйласаё чоё энеёди, 
Жаратканым сага берет. 
 
Садагасы неберелер, 
Белек алып мага келет. 
Таенеёди бапестесеё, 
Жаратканым дагы берээр. 
 
Тырмак алды маянаёдын, 
Берекесин кызыр берсин. 
Чыё ден-соолук, узун ъм\р, 
Жаратканым сага берсин. 
 
Таттуу болсун тапкандарын, 
Аллах берсин т\гъл баарын. 
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Эч нерседен ъкс\бъс\н, 
Ата-энеё, туугандарыё. 
 
Пайдубалыё бекем болсун, 
Дасторконуё нанга толсун. 
Тапкандарыё таттуу болуп, 
Кызыр дайым жылоолосун. 
 
 

САУЛЕ 
 
Саулем менин садагам, 
Билимге дилин арнаган. 
Академияга ътт\ деп, 
Бул ырымды камдагам. 
 
Билимдин т\ш\п артынан, 
Къпт\ билгин, тартынба. 
Ийгилигиё кубантсын, 
Ата - энеёди дайыма. 
 
Билимдин туура оё жолун, 
Тайгылбай тандап баса бер. 
Акжолтой болуп кадамыё, 
Ашуусун бийик аша бер. 
 
Къздъгън оюё ишке ашсын, 
Татаал жолду шыр баскын. 
Илимден жасап ачылыш, 
Илимий татаал кырды ашкын. 
  
Эл кызы болуп, ъсъ бер. 
Максатыёа жете бер. 
Илимдин бийик чокусун, 
Аракет кылып, къздъй бер. 
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НЕБЕРЕМ КУБАНЫЧБЕККЕ 
 
Ъм\ргъ ъм\р улаган, 
Небереме кубанам. 
Балдан таттуу създър\н, 
Укпай эч бир тура албайм. 
 
Кылыгы чыгып к\лд\ргън, 
Ак бетинен с\йг\згън. 
Жашоого болгон \м\тт\н, 
Шам чырагын к\йг\згън. 
 
Келечегим неберем, 
Эч кимди сага теёебейм, 
Маёдайга жанган таё шоолам. 
Кемтигим толот сени менен. 
 
Ъкс\гън\м унутуп, 
Ъз\ё менен алаксыйм.  
Кемигеним унутуп, 
Кейигенден алаксыйм. 
 
Энеёдин сени баалары, 
Сага койгон талабы. 
Амандык тилеп ар убак, 
Ак жол сага каалары. 
 

 
ЛАГЕРДЕ 

 
Лагерде дем алышат неберелер, 
Жери кооз жаратылыш энчилеген. 
Жап-жашыл бак дарактуу кооз жайга, 
Неберемди сагынып мен да келгем. 
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Саулем бойго жетип жетектеген, 
Ал балдарга башчы болуп эркелеткен. 
Т\рд\\ тилде лагерде балдар ырдап, 
Эс алууга дайыма келип кеткен.  
 
Бассейнде с\з\\дъ биринчи деп, 
Карлыгачым табылыптыр, жеё\\ч\ деп. 
Чымыр тартып, денеси к\нгъ к\й\п, 
Тотугуптур эркелеген Кубанычбек. 
 
Бактылуу бол, жылдыздарым аман болгун, 
Бактыёарга тынчылык заман консун. 
Ийгилигиё кубантып эл журтуёду, 
Бешенеёе ата энеё аман болсун. 
  

 
ТАГДЫР К/ЛЪ КАРАСЫН… 

 
Кызгалдактай кърк\ё ачып, 
Г\лдъй назик ъскън элеё. 
Эл катары бул турмушта,  
Балакатка жеткен элеё. 
 
Жуучу келсе ынабадыё, 
Тагдырыёды сынабадыё, 
Атаё ът\п, аза к\т\п, 
Сага къё\л бура албадым. 
 
Айлар жылга алмашылып, 
Мезгил ътт\, к\ндър жылып. 
Сага келген бак таалайды, 
Мезгил кетти адаштырып. 
 
Жылдар жылып, жашыё ът\п, 
Бара жатат ъм\р къч\. 
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Бакыт, таалай каалап сага, 
Муёканамын, ъкс\п кетип. 
 
Алла берсин бакты таалай, 
Кеч болсо да бакыт каалайм. 
Эл катары бала с\й\п, 
Жетелешиёди дайым самайм. 
 
Ишке ашып ой тилегим, 
Алла Таалам бир береби. 
Максатымды кабыл кылып, 
Орундалар к\н келеби. 
 
Кеч болсо да бакыт кушу 
Башыёарга консо экен. 
Алла Таалам кабыл кылып, 
Тилегимди берсе экен. 
 
Арнаганым, атаганым, 
Силер \ч\н эл билсин. 
С\й\\ жазы кумар кылып, 
Бак даарысын тилегеним. 
 
Аппак болгон ак жоолукту, 
Салынсаё дейм башыёа. 
К\йъъ келсе алдыёарга, 
Чачсам деймин чачыла. 
 
Жабууланган ак бешикке, 
Бълънсъ экен наристеё. 
С\й\н\чтън ж\з\ё жаркып, 
Келин болгун келишкен. 
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Г/К/ГЪ 
 

Г\лназым, назик жансыё г\л кубатым, 
Ъз\ёд\ карап туруп кушубакмын. 
Бактыёды мен кудайдан тилей берип, 
Билинбей ооруп ж\рък, ъёдън аздым. 
     
Тагдырдын жазганына арга барбы, 
Сен \ч\н бул д\йнъдъ бакыт азбы ? 
Кеч жетип, бакыт кушун кармасаё да, 
Аныёды «арак къл\» соруп алды. 
      
«Мейли эми жашай бер» деп кол шилтедим, 
«Оёолот», деген ойдо киришпедим, 
Оёолбоду, бътълкъдън башы чыкпай, 
Сага к\й\п кыжыл менен ирип кеттим. 
      
Ж\рък кургур кыя албады, ичсе дагы, 
Кол \зъ албай, сабыласыё билем аны. 
«Токтотоор» деп, къзд\ жумуп койсом дагы, 
Эрки жетпей, арактан баш тартпады. 
 
Кыйналасыё билип жатам, айла канча, 
Сени ойлоп, т\тъбъстън к\й\п жанам. 
Мен ълсъм, кантээр экен назигим деп, 
Убайым жеп, ойлонуп азап тартам. 
     
Жараткан жар болсунчу бир ъз\ёъ, 
Тилегим кабыл келсе бул съз\мъ. 
Кеч болсо да, бакыт кушун бек кармасаё, 
Бул д\йнъ жаркый т\шсъ, эл къз\нъ. 
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ШАЙЫРБ/ГЪ 
 

Окууну мыкты окуп, мыкты б\ткън, 
Мен эёсеп, бул кызымдан къпт\ к\ткъм. 
К\т\\с\з ала качып к\йъъ бала,  
Айласыз салттан чыкпай турмуш к\ткън. 
    
Эне болду, турмушту да ала ж\ргън, 
Балдарды тарбиялап теё ъст\ргън. 
ОшМУда кеч болсо да билим алып, 
Лицейде мугалимдик кадыр к\ткън. 
     
Шайырым, салтанатка б\ткън кызым, 
Тойлордо бул кызымсыз б\тпъйт ишим. 
Ак ниет жакшы к\нд\н базарчысы, 
Кеёешчим, насаатчымсыз кетпейт кишим. 
       
Берешен май колтуксуё кебелбеген, 
Ошондуктан Алла Таалам кенен берген. 
Кызымсыз тоюм токтоп калуучудай, 
Апасы дене бою дирилдеген. 
 
Жашоонун ак кемесин кошо айдап, 
Жай жайлап, жайлоолорго конуш жайлап. 
Ак сакал, ак элечек кары болуп, 
Небере с\й\п, желелерге кулун байлап. 
     
Ишиёде, \й б\лъёдъ бакубатсыё, 
Уул - кызыё узак жашап, бакыт тапсын. 
Жароокер эне, бактылуу ата болуп. 
Теё карып, къп жашачы алтындарым. 
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НЕБЕРЕМ НУРСУЛТАНГА 
 

Баш неберем бойго жетип, 
Эл алдында парзын сезип. 
Кызмат ътъп армиядан, 
/йгъ келди б\г\н жетип.  
 
Мойнуёдагы бул чоё милдет, 
Эли жерин коргоо деген  
Мыкты кызмат ътъп кел деп, 
Ата-журтуё к\тът сенден.  
 
Бала кезде шоктугуёду, 
Ташта уулум жигит болдуё. 
Мекен \ч\н кызмат кылып, 
Жоокер деген атка кондуё. 
 
Ак жол каалайм, \м\т\м зор, 
Акыл эст\\ туруктуу бол. 
Къпт\ окуп, къпт\ билген, 
Ъз элиёдин кыйыны бол. 

 
 

ЭДИЛБЕК, АКЖОЛУМА 
 
Мен ооруп, " боткин" болуп жатканымда, 
Беш айлык бала элеё сен боюмда. 
Суук ичип кыйналганда «кантип търъйм», 
Деген санаа къп кел\\ч\ ойлорума. 
     
«Кудайым ъз\ т\йгън т\й\нчъг\н, 
Ъз\ чечет» - деген ой жадымда. 
Кайненем каза болгон ошол к\н\, 
Търълд\ё сен д\йнъгъ жаёы гана. 
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«Акжолтой болуп, апаё сакайсын»-деп, 
Атыёды Акжол койду таенеёдер. 
«Эл уулу болуп, элге кызмат кылсын» деп, 
«Эдилбек» коюшуптур иштегилер.   
    
Жашыёда кыялданып, къп ойлонуп, 
Боз \й тигип, жайлоого чыгабыз деп. 
Бээ саап, кулундарды мен агытып, 
Сабаага бышып, кымыз кылабыз деп. 
      
Баламдын тилеги деп, атаё байкуш. 
Боз \йд\ жасап, тигип той да бердик, 
Жайлоого чыгып бээ саап, бир жыл гана, 
Жайлоонун даамын татып, ышкын жедик. 
     
Бой жетип, эр азамат болооруёда, 
Атаёдын мээриминен ъкс\п калдык. 
Мен иштеп, мал кароого шартыбыз жок, 
Ошол бойдон жайлоого чыкпай калдык. 
     
Турмуштун татаал жолу силерди экчеп, 
«Окуйм» - деп шаарга келдиё окууну эёсеп. 
Юрфактын 4-курсун б\т\п жатып, 
Кетипсиё Чернявкага бакыт издеп. 
      
Турмуштун шарын кечип, элдер менен, 
Соода сатык иштериёди ж\рг\зд\ё. 
Жакшы иштеп, \йлън\п \йл\\ болуп, 
Турмуштун пайдубалын сен тургуздуё . 
     
Кут болсун, ушул бактыё уулум Акжол. 
Уулдарыё колдоп турсун, болуп оё кол. 
Эч качан жамандыкты кърсътпъс\н, 
Жараткан ачып турсун сага кеё жол. 
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АЛИШЕРГЕ 
 

Орто бойлуу, чыйрак чыктыё жашыёдан, 
Мыкты окуп, жакшы сапат ашырган. 
Соода сатык окуу жайын б\тсъ да, 
Аскердик кызматка ал талпынган.   
     
Къп жыл бою кызмат ътъп Мекенге, 
Чек араны коргоп турдуё Баткенде. 
Ден-соолугуё жакшы болбой бир азга, 
Бошоп келдиё кызматыёдан ъз элге. 
     
Жумшак м\нъз боорукердик жайыё бар, 
Колукту алып жолдуу болдуё кайындан. 
Москвада эмгектенип ж\ръс\ё, 
Жашоо турмуш тиргиликтин айынан. 
      
Мен силерге жакшы к\нд\ каалаймын, 
Т\бъл\ккъ бактылуулук самаймын. 
Ъс\п, ън\п Алинадай уул кыздар, 
Къбъйс\н деп тилегимди арнаймын. 

 
 

МЫРЗАГ/ЛГЪ 
 

Мырзаг\л деп, атыё койдук аздектеп, 
Айтматовдун каарманындай болсо деп. 
Туура тандап, турмуштагы багытын, 
Бул жашоодо максатына жетсе деп.  
      
Мугалимдик кесибиёди аркалап, 
Окуучуёа канатыёды калкалап. 
Ыйык тутуп, ъз\ё с\йгън кесипти, 
Барктай билсеё бул да сага салтанат. 
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Аман ж\рг\н ардактаган чырагым, 
К\й\мд\\ болсун жаныёдагы жубайыё. 
Узак жашап ден - соолукта болгула, 
Бирге карып турмуш жолун улантып. 
      
Байлык, бийлик, д\н\йъгъ кызыкпай, 
Ден-соолугуё, ъм\р\ёд\ тилегин. 
Бул турмушта баары болот чыдасаё, 
Мээримд\\ бол, таза болсун ж\ръг\ё. 
 
 

ИШЕНБЕККЕ 
 
Ишенбегим ж\ръг\мд\н толтосу, 
К\л\п жайнап, балдарымдын токтоосу. 
Баскан жолу ачык болуп шыр кетсин, 
Алла Таалам ар тараптан колдосун. 
     
Билим алып максатыёа жеткенсиё, 
Бирок башка бизнес менен кеткенсиё. 
Узак ъм\р, ден-соолугуё чыё болуп, 
Аман ж\рг\н арасында элдердин. 
     
Д\йнъдъг\ бардык жакшы нерселер, 
Тууган урук, элиё менен чогуу кър, 
Тапкандарыё таттуу болуп дайыма, 
Бей бечара карыптарга къё\л бъл. 
     
Алган жарыё, сага болсун к\й\мд\\, 
Къё\л\ёд\ къкълътс\н с\йк\мд\\. 
Ъс\п ън\п, акар чакар \й болуп, 
Ак калпактуу байбача бол \лг\л\\. 
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ЖАЁЫ КЪЗ 
 

Нурисламым търълд\ бул д\йнъгъ, 
Энесине к\ч кубат дарман болуп. 
Бул жашоонун керемет жыргалына, 
Батып турдум къё\л\м ырга толуп. 
 
Ъм\рл\\ бол алтыным, шам чырагым, 
Мээрим салып ъз\ёъ мен жыргайын. 
Ата-энеёдин туу туткан уулу болуп, 
Эсен аман чоёое бер к\н\м, айым. 
 
Алла Таалам кабыл кылып тилегимди, 
Жыл айланбай кубандырды ж\ръг\мд\. 
Ъткън жылкы кайгылар, унут болуп, 
Ата - энеёе с\й\н\ч дем  бердиби. 
 
Аман ж\рг\н алтыным \м\т байлап, 
Баарыбызды кубантып к\л\п - жайнап. 
Уул артынан уул-кыздар търъл\шс\н, 
Ата-энеёе эш болгун канат байлап. 
 
С\й\нч\мд\ батыра албай бул ааламга, 
Ырдай бердим ж\ръг\м шаёга толуп. 
Тартынбадым уялбадым ошол к\н\, 
Ашып - ташып агып жаттым дайра болуп. 
 
Ук элим! Уулдуу болду Ишенбегим, 
Кубангыла! Кубанчымды бъл\шк\лъ! 
Ъткън жылкы, кайгы тарткан ж\ръг\мд\н, 
С\й\н\ч\н быйыл чогуу кър\шк\лъ. 
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КАРАМАТКА 
 

Атыёа затыё тъп келген, 
Кереметт\\ кыз болдуё. 
Билимдин т\ш\п артынан, 
Аракетиё к\ч болду. 
    
Оюн шоокту жактырган, 
Тамаша с\йлъп каткырган. 
Окууну б\т\п кыйналып, 
Университетке тапшырган. 
    
Эмгектенип тынымсыз, 
Ишиёди алга с\ръд\ё. 
Ышкыё к\чъп билимге, 
Канатыё керип к\\лъд\ё. 
    
Бактылуу болгун турмушта, 
/й-б\лъ керек курушка. 
Муну да кызым эсиёе ал, 
Парызыё тукум улашта. 

 
 

КУБАТБЕККЕ 
 
Кък\рък к\ч\к Кубатбек, 
Ак къё\л м\нъз жылуу кеп. 
«Ъз\м багам» сизди деп, 
Къё\л улап салат кеп. 
    
Аман болгун ардагым, 
Ъм\р тилейм, алкаймын. 
Кошконуё менен кошо бол, 
Ушул сага арнаарым. 
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Элиё журтуё колдогон, 
Эр азамат болуп ж\р. 
Туугандар менен ынтымак, 
Жароокер жакын болуп ж\р. 
    
Бактылуу болгун ар дайым, 
/й-б\лъё менен шайыр шат. 
Жаркылдап ойноп к\л\п ж\р, 
Жараткан кылсын саламат. 
 
 

КУБАТБЕК МЕНЕН БУРУЛДУН 
/ЙЛЪН// ТОЮНА АРНОО 

 
Жаёылбастан тъп келишип оюёар, 
Куттуу болсун ыйык нике тоюёар. 
Бирге жаккан коломтонун оту ъчпъй, 
Т\бъл\ккъ бирге болсун колуёар. 
 
Узак ъм\р, ден соолуктар чыё болсун, 
Перзентт\\ бол, \й\ёъргъ кут консун. 
С\й\\ пири Жусуп менен Зулайка, 
Ъм\р бою экъъёърд\ колдосун. 
   
 

С/Й/Н/Ч 
 
Кубатбегим уулдуу болду, 
Ай ааламга жар салып. 
Ишене албайм укканыма, 
С\й\нгъндън аё - таёмын. 
   
Атын койдук Нурэл деп, 
Жараткан элге нур бер деп. 
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Элдин уулу болуп ъс\п, 
Арка болуп ж\рър деп. 
    
Ата-энеси маёдайында,  
К\л\п ж\рс\н нурданып. 
Ъм\р берсин Алла Таалам, 
Амандыкта ж\р дайым. 
    
/ч-Тъбън\н тоолорундай, 
Ыкыбалыё бийик болсун. 
Ата журтуё ыйык жериё, 
Дайым сени колдоп турсун. 

 
 

УУЛ КЫЗДАРЫМА КАТ 
 

Къз\мд\н карегиндей жоодураган, 
Уул кызым ж\ръс\ёб\ эсен – аман. 
Сабылып куса болуп сагынгандан, 
Алыстан салам жолдойт эстеп апаё. 
 
Ден-соолук мыкты болуп эл катары, 
Ишиёер илгерилеп къп катары. 
Алтын баш аманбы дейм, эл ичинде, 
Амандыкты сурашалы эл катары. 
 
Неберелер эсендикте к\л\п жайнап, 
Ат кылып чыбык минип, чуу-чуу айдап, 
Же болбосо мамалакты бек кучактап, 
/йдън чыкпай ж\р\шъб\, машина айдап. 
 
Чоёоюшсун, къп нерсени \йрътк\лъ, 
Жакшы създ\ къб\ръък с\йлътк\лъ. 
Ач къз болбой, ар дайым калыс болсун, 
Ушак създ\ айтпоого \йрътк\лъ. 
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Ачык болсун кабактары жадырап, 
К\л\п турсун къздър\ бажырайган. 
Ата- энеси кашында бирге болуп, 
Уул кызынын урматын кърс\н аман. 
 
Аттиё ай, заман мындай болбогондо, 
Ата-журт, эл жериёде иш болгондо. 
А м\мк\н, мындан жакшы болоор беле, 
Атаёар ълбъй, тир\\ колдогондо. 
 
Тапканыёар таттуу болсун берекел\\, 
/ст\ёъргъ \й алгыла эё керект\\. 
Аша чапкан д\н\йън\н кереги не, 
Турмушуёа ылайык ал эмеректи. 
 
Акча жыйып эсирип къппъг\лъ. 
Ак жалгасын ырыскыны тъкпъг\лъ. 
Адамдарга акаарат съз тийгизип, 
Аша чаап эсирип кетпегиле. 
 
Бейчеки съз с\йлъбъ адамдарга, 
Карыз болбо ъз\н билбес сараёдарга. 
Катылгандын катыгын берип койгун, 
Ъз кадырын билбеген жамандарга. 
 
Аман ж\рг\н оору сыркоо жолобосун, 
Сапар кетсеё жолдоруё ачык болсун. 
Эл ичинде эсен ж\р\п, тынч болгула, 
Алла Таалам ак жол берип, колдой берсин. 
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УУЛ - КЫЗДАРЫМА 
 

Уул - кыздарым \йл\\ жайлуу болушуп, 
Неберелер бойго жетип толушуп. 
Ушул к\нд\ кут кылсынчы кудайым, 
Балдары да эсен аман чоёойушуп. 
      
Уул - кыздарым ъздър\нчъ баалашаар, 
Къз\м ътсъ ыр саптарын карашаар. 
Тарткан тура оор т\йш\кт\ апам деп, 
Мээнетимди мына ошондо баалашаар. 
      
Заманым тынч элим эсен болсунчу, 
Эл ичинде баардыгы тынч болсунчу. 
Алла Таала колдоп бала чакамды, 
Бакыт кушу баштарына консунчу. 
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Т/РК/Н 
ЫРЛАР 
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САЯКБАЙ КАРАЛАЕВГЕ 116 ЖЫЛ 
 

Кыргызды, кыргыз тили сактап келген, 
Жазуусуз тилибизди даёктап берген. 
Сагынбай, Саякбайдай манасчылар, 
Баатырларды даёазалап мактап келген. 
 
Кыргыздын кыйырдагы кыйындыгын, 
С\ръттъп съз\ менен алып чыккан. 
Эл жерин коргоп берген баатырлардын, 
Тарыхын зерикпестен элим уккан. 

 
ЖЕЁИШ К/Н/ 

 
Алоолонгон согуштун отун кечип, 
Ата Журтту коргоо \ч\н уйку берип. 
«Берлинге тууну сайган сыймык менен, 
Жеёишти алып келген бизбиз»,- дешип, 
 
Ал ырас эгер эрлер кайтарбаса, 
Душмандын мизин булар майтарбаса. 
Караан т\н т\ш\п турса эл башына, 
Кулчулукка кънъър белек айла канча. 
 
Эчен эрлер канын тъг\п жанын берген, 
Ок тийип жан чыгаарда «апа» деген. 
Согуштун алааматын эстей берсек, 
Ж\ръккъ ъчпъс такты салып кеткен. 
 
Кырк жылы кыргын болсо алааматтан, 
Бей ажал чымын ълбъйт деген экен. 
Жан к\йгън алааматтан аман кайткан, 
Аталар эл ичинде болсун эсен. 
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КЕЛ ЖАЁЫ ЖЫЛ 
  

Жаёы жылым ар жыл сайын, 
Жакшылыкты алып келсин. 
Къптън к\ткън жаш балдарга, 
Белекти мол салып келсин. 
 
Баштыгында береке къп, 
Токчулуктар мол болсун. 
Тилеги ак адамдардын, 
/йлър\нъ кут консун. 
 
Элибиздин ынтымагы, 
Бекем болсун т\бъл\к. 
Тынчтык болуп жергебизде, 
Бейкут ъм\р с\ръл\к. 

 
 

АР БИР АДАМ МЕНСИНЕТ 
 

Акыл ойдун казынасын, 
Ачып берет энелер. 
Къё\л буруп уккула, 
Чыгаар бекен теё келээр. 
 
Келин болуп биръъгъ, 
Барат экен кыз бала. 
Ъз кызындай бапестеген, 
Аярлаган кем гана. 
 
Ал биръън\н баласы, 
Кордобогун билип ал. 
Айланып келет кызыёа, 
Къё\л\ёъ т\й\п ал. 
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Заар съз\ёд\ жаадырып, 
Зарлантпагын биръън\. 
Акыл айтып \йрът\п, 
Бапестеп ал б\лъъёд\. 
 
Ичип алып аракты, 
Кордогон къп б\лъъс\н. 
Алла берет жазаёды, 
Къё\л\ёъ т\йъ ж\р. 
 
Сырт турпаты жакшына, 
Ичи толо быкшыма. 
Адамдар къп арада, 
Заар създ\\ ыкшыма. 
 
Иши менен кылыгы, 
Тъп келбеген адам бар. 
Жакшы адамга жалаа жаап, 
Булгап с\йлъйт андайлар. 
 
 
Сындап с\йлъйт биръън\, 
Кемсинтип турат к\лгън\. 
Ъз айыбын ойлобой, 
Адамга \йът к\нъън\. 
 
Ъз башында тъъ ж\рсъ, 
Кърбъй аны мактанат. 
Биръълърд\н башындагы, 
Чъпт\ кър\п таё калат. 
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БОЛБОСУН СОГУШ 
 

Энелердин ж\ръг\н зыркыраткан, 
Эрлердин асыл жарын буркураткан. 
Кан к\йгън алаамат к\н болбосунчу, 
Жоголсун мылтык \н\, к\н-т\н аткан. 
 
Жергебиз жым-жырт болсун, тынчтык болсун, 
Асманыбыз ачык болсун, тунук болсун. 
К\лк\ кетпей, бъбъктърд\н ж\здър\нън, 
Кучак жайып, аталары бирге болсун. 
 
Д\йнъ эли бирге болуп тилектешип, 
Бир ойдо бир максатта ж\ръктъш\п. 
Кыйнабасын кыргын согуш элди, жерди, 
Куралсыз жашайлычы билектешип. 
 
Энелердин къз жашын кългъ теёейм, 
Ок оозанган адамга каргыш менен. 
Жаман ою ъз\нъ багышталып, 
Тапталышсын тыптыйпыл жерге жексен.  

 
 

ЖЕЁИШ К/Н/НЪ АРНАЛГАН 
ЫР САПТАР 

 
Боз \йдъ кыргыз търъл\п, 
Ак бешикке бълън\п. 
Ак байбиче энелер, 
Ак бата берип къбъй\п. 
 
Ак калпак кыргыз элинен,  
Намыстуу уулдар търългън. 
Эл-журтун коргоп тайманбай, 
Атак-даёкка бълънгън.  



 56 

Ак шумкардай жалтанбай, 
Жоону с\р\п конуштан. 
Эрдик кылып т\бъл\к, 
Тъш\н окко тосушкан. 
 
Къъкъргъ кымыз куюлуп, 
Жеёиш к\н\н тосушкан. 
Аталар азыр суюлду,  
Аман кайткан согуштан. 
     
 

КИТЕПТИ БААЛА 
 
Китепти къп окусаё, 
Жан д\йнъё ъзгъргънс\йт. 
Каармандар китептеги, 
Акылын ъткъргънс\йт. 
 
Кътър\п къё\л\ёд\, 
Ой д\йнъё жашаргансыйт, 
Кыялдар саякаттап, 
Узакка чакыргансыйт. 
Акылга акыл кошуп, 
/йрътът къп нерсени. 
Ушакка \й\р албай, 
Къпт\ \йрън китептеги. 
 

Ой д\йнъё жакыр болбой, 
Сырдашкын китеп менен. 
Къп окуп, къпт\ билсеё, 
/лг\ алат къб\ сенден. 
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НУРАЛЫКТАРГА КЪЁ/Л АЙТУУ 
 

Б\т денем кайгы чалып, муздап турат, 
Ж\ръг\м ооруп турат, сыздап турат. 
Нурада кырсык болгон зилзаладан, 
Мезгилсиз кеткендерге, ыйлап турам. 
 

Ж\ръкт\ солкулдаткан бул ааламат, 
Б\т элди кайгы менен муёга салды. 
Жашоону тирчиликти ойлонбостон, 
Адамдар кан жутушуп боздоп калды. 
 

Табият кырсыгына айла барбы, 
Энеден бала ажырап жетим калды. 
/й-б\лъ тобу менен жайрап калды, 
Тагдыр-ай боору ооруп аябады. 
 

Башыёды кътър элим, кайрат кылгын, 
Мындай иш болуп келген, эчен кылым. 
Бошонбой, кайрат менен белди байла, 
Жашоодо \м\т менен ътс\н к\н\ё. 
 

Турмушта баары болот, ойлоп ж\рг\н, 
Жамандык, жакшылыкка тике тургун. 
Амандык жамандыкты жеёет деген, 
Жараткан эл-журтумду колдоп ж\рс\н. 

 
 

ЪЗ ТИЛИЁДИ БАРКТАЙ БИЛ 
 

Таё каласыё къз\ё кър\п, 
Шаардан келген ъзгър\п. 
Кыргыз тилин жээрип турат, 
Бура с\йлъп създър\н. 
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Кыжырыё кайнайт карасаё, 
Кыргызча създън адашкан. 
Чылбырды « руль» деп с\йлъп, 
Мен т\ш\нбъйм ага таё. 
 
Чет тил, орус, кыргызча, 
С\йлъй билгин турмушта. 
Так, таамай бил баардыгын 
Дилиёди сакта, эч бузба. 
 
Улуттун тилин бузбастан, 
Ъз тилиёди барктай бил. 
Кыргыздыгын билгизген, 
Эё негизги эне тил. 

 
 

Б/Т/Р//Ч/ 
 
Билим уя мектебиёден учасыё, 
Б\т\р\\ч\ кубанычта кучагыё. 
Жоопкерчилик элдин ж\г\н аркалап, 
К\ч кайратыё, элге жумшаар убагыё. 
 
Намыскъй бол, калыстыктан тайбаган, 
Этият бол, жаман жолго барбагын. 
Керек болсо, ата журттан аянбай, 
Мекен \ч\н ъм\р\ёд\ арнагын. 
 

 
27-МАЙ КИТЕПКАНАЧЫЛАР К/Н/ 

 
Аныйпа эже,Урниса, Айсалкындар, 
Ийгиликти жаратышкан башка кыздар. 
Ден-соолук, узак ъм\р каалоо менен, 
Биз силерди куттуктайбыз, айылдыктар. 
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Китепкана жылыёар куттуу болсун, 
/й\ёъргъ береке, шаттык толсун. 
Турмуш жолун туура тандап, уул-кызыбыз, 
Ушул жылы бакыт таап, жуптуу болсун. 
 

Эмгектенип эл \ч\н, тыным албай, 
Эмгегибиз же билинбейт, же бааланбайт. 
Ж\з\б\зд\ к\лк\ чайып, мындан ары, 
Стелажга жаёы китеп, кетсин батпай. 
 

Жазуучунун чыгармасы къбъйсъ экен, 
Тартуулашып китептерин элге бекер. 
Таасирленип окусун окурманым, 
Убактысын ъткърбъй дайым бекер. 
 

Маданий казынабыз ъкс\бъс\н, 
Керегине жарасын китеп къпт\н. 
Руханий байлыгыбыз к\чт\\ болуп, 
Китепкана жылыбыз къё\лд\\ ътс\н. 

 
 

КИТЕП МАРАФОНГО САЛЫМ КОШКУН 
 

Асыл элим търт тарабыё шай болсун, 
/й\ёъргъ бакыт, таалай, кут консун. 
Руханий азык болгон силерге, 
Китепкана казынаёар бай болсун. 
 

Келечектин ээлери деп самасак, 
Балдар \ч\н жомок китеп арнасак. 
Казынага салым кошкон адамды, 
Акылга бай, нускалуу, деп бааласак. 
 

Анда эмесе, акыл калчап ъз\ё\з, 
Б\г\нк\ к\н марафонго келиёиз. 
Акыл азык, жан д\йнън\ байыткан, 
Китеп берип, салым кошуп кетиёиз. 



 60 

Кыргыз элим ърк\ндъс\н, ън\кс\н, 
Салымыёды кошо бергин болушун. 
Жаштар окуп, ой д\йнъс\ кеёейсин, 
Аксакалдар акыл кеёеш беришсин. 

 
 

БАШКА ЭЛДЕ СУЛТАН БОЛГОНЧО 
 

Канча азап, тозок тарткан кыргыз эли, 
Тентип ж\рът Россия, чет жерлерде. 
Тиричилик, жакшы жашоо издеп ж\р\п, 
Кабылды ооруу сыркоо, къп нерсеге. 
 

«Аман болсун, тынч ж\рс\н»,- деп тилек  
кылып, 

 Ата-эне алдан, к\чтън тайып барат. 
Т\н бою уктап жатып, кокусунан, 
Т\ш кър\п, чочуп кетип уйку качат. 
 

Ошондой къп элдердин арасында, 
Менин да уул-келиним кошо ж\рът. 
Аз болобу, къп болобу тапкандары, 
Кээ– кээде \йгъ келип коюп ж\рът. 
 

Кызыкпайм мен алардын акчасына, 
Амандыгын тилей берип таё атырам. 
Сагынып, санаа тартып, куса болуп, 
Ойлой берип, узун к\ндъ к\н батырам. 
 
Жашай билсеё, бардык жерде жашоо бирдей, 
Башка элде эмгектенсеё, жашоо биздей. 
Ъз элиёдин топурагын жууруп кыш куй, 
Башка элде саргарбачы бакыт издей. 
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БАЛДАРДЫ КОРГООНУН К/Н/ 
 

Б\г\н шаёдуу майрамда, 
Ырда достор сайранда. 
Ънър\ёд\ кърсътк\н, 
Кийин калбай арманда. 
 
Майрамга майрам улансын, 
Шаёданып бъбък кубансын. 
Жакшы окуп талыкпай, 
Ата-энеёди кубанткын. 
 
Адепт\\ сылык бололу, 
Тентектикти коелу. 
Жакшы окуп сабактан, 
Экилерди жоелу. 
 
Келечекте келишкен, 
Мыкты балдар бололу. 
Алга с\ръп мектепти, 
Ар-намысты ойлойлу. 
 
Куттуу болсун майрамыё, 
Кубанычы балдардын. 
Б\г\нк\ шаёдуу майрамга, 
Ушул ырды арнадым. 

 
 

Б/Т/Р//Ч/ЛЪРГЪ 
 

Д\йнъл\к майрамыёар куттуу болсун, 
К\лк\ ойноп, ж\з\ёъргъ шаттык толсун. 
Асманыбыз ачык болуп бейпилдикте, 
Жергебизде кут тъг\л\п, тынчтык болсун. 
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Биз силерге ийгилик каалоо менен, 
Тъмъндъг\ акыл насаат създ\ айтабыз. 
Къё\л\ёъ т\й\п ж\рг\н ъсп\р\мдър, 
Капа болуп, къё\л кирдеп, сустайбагын. 
 
Адебиёди сактаганыё сулуулугуё, 
Карыларды сыйлаганыё улуулугуё. 
Къйръёдънбъ, куйтулукту адат кылба, 
Ал сенин акылга бай тунуктугуё. 
 
Б\т\п мектеп партасын таштап силер, 
Билим издеп, чоё шаарларга кетесиёер. 
Акыбетин кайтарып ата-энеёдин, 
Каалаган окуу жайга ътъс\ёър. 
 
Эстегиле ошол кезде ушул създ\, 
Ъз\ёд\ кармап, башкар бекем эркти. 
Чач боегон жерди кърсъё бурулбагын, 
Кара чачыё олоёдой бузулбасын. 
 
Кырктырбачы чачыёды суранамын, 
Ър\п ж\рч\ кърг\м келет чубалганын. 
/рпъйгън соку баштын кереги не, 
Кыргызымдын кыздарынан суранамын. 
 
Шым кийбей, узун къйнък кийип ж\рч\, 
Келбетиёди кыргыздардай кылып ж\рч\. 
Башка улуттун байлыгына азгырылбай, 
Кыргызымдын жигиттерин с\й\п ж\рч\. 
 
Азгырылба жигиттер ак молдого, 
Талимиёди сактап ж\рг\н ак жолдордо. 
«Дарбыз чач» къйръёдърд\ туурай берип, 
Т\ш\п кетпе, кагылайын жаман жолго. 
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Айлыбыздын аксакалы энелериё, 
Ак жолуё каалап турат, салып мээрим. 
Ишеничин актагын жалпы журттун, 
Къп нерсени к\тът сенден, кутман элиё. 
 
Алтын уяё мектебиё, мугалимиё, 
Кайрылып аман келсе, элге деген. 
Калайык калкыё берет ак батаны, 
Ак жолуё ачылсын деп тилек менен. 
    

 
ЖЕР ЫЛГАБАЙТ, ЭЛ ЫЛГАЙТ 

 
Суналып, кайын энеси ъл\п жатты, 
Уул-кыздары кайгыга чъг\п жатты. 
Той кылып, эл узаткан адам сындуу, 
Келиндер кам-кечесин кър\п жатты. 
     
«Тууганым келсе менин, тигил \йгъ», 
Керилет чоё келини къз\н с\зъ. 
«Таарынып, капа болуп кетишпесин, 
Дасторкондон даамдын т\р\н, такыр \збъ». 
     
Карызга алып, семиз жылкы сойгулагын, 
Себет жасап, баркут жыртыш койгулагын. 
Ак \йдън дайым эле адам келбейт, 
Жакшы сыйлап, къё\л алып койгулагын  
      
Кърд\ёб\ келининин с\йлъгън\н, 
Кенже келин ачууланат с\йбъгънс\п. 
Търк\н\ анын келип, шашып кеткен. 
Аяганын тигинин билбегенсип. 
     
Ългънд\н туугандары боздоп жатты, 
Келиндери адамдарды «сорттоп» жатты. 
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Жакшы \йгъ, жакшы мейман киргизишип, 
Карапайым, бечараны «октоп» жатты. 
     
Машинада келе жатты, беш эле адам, 
Арасына кошулуптур эки жаман, 
Жаман \йгъ эки жаман бъл\н\шт\, 
Жакшы \йгъ киргизилди \ч жакшы адам. 
     
Таё калдым, мен жакамды бекем кармап, 
Ал жамандар ъз\б\зд\н момун адам. 
Тигил \чъъ, борбордон келсе дагы, 
Жамандарга эё жакын тууган адам. 
     
Айланайын абайла къппъг\лъ, 
Бутуёарды чечпей търгъ ътпъг\лъ. 
Эл ылгайт, жер ылгабай кабыл алат. 
Эсирип аша чаап кетпегиле. 

     
 

АЯЙ БЕРЕМ 
 
Оюёа койбой келип,  
Муёкантып байкуш мени. 
Салтта жок ала качуу, 
Сыздатып койду сени. 
    
С\й\\ёъ жете албадыё, 
Салтты аттап кете албадыё. 
Байбиче энелердин, 
Къън\нън ътъ албадыё. 
 
Баркыёа жетпей сенин, 
Баалабай т\ркъй эриё. 
Съз менен уулай берип, 
Кайгычыл кылды мени. 
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Балдардын келечегин, 
Эртеёин ойлой берем. 
Тагдырга кейип кетем, 
Аялуу жаным менен. 
    
Т\ш\нъър бала алын, 
/й-б\лъ болчу жарыё. 
Чымыркан чыдап ж\рч\, 
Тиштенип кылып сабыр. 
    
Жашоонун ак кемесин, 
Жалгыз мен тарта берип. 
Жан д\йнъм быркыранып, 
Отурам алым кетип. 
 
Уул-кызым бакыт тапса, 
Мен дагы бактылуумун. 
Жашоодо сыйлашышкан, 
Жар болсун кыналышкан. 
    
Ынтымак ырыс кешик, 
Бак таалай конгон жакшы. 
Бир келген бул жашоодо, 
Бактылуу болгон жакшы. 
    
/й\ёъ кут консунчу, 
Уул-кызыё къп болсунчу. 
Сый менен узак жашап, 
Жамандык болбосунчу. 
    
Сыйлашып ъм\р бою, 
Бактылуу болгулачы. 
Турмушта баары болот, 
Кечиришип койгулачы. 
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АБАЙЛАП С/ЙЛЪ СЪЗ/ЁД/ 
 

«Жесирлер» деген съз\ё чагылгандай, 
Денемди къзъп ътът зыркыратып. 
«Какшаалдар» деген създър ж\ръг\мд\, 
Бырчалап кескилешет, быркыратып. 
      
Жесирбиз, тагдыр кылды, айла барбы, 
Тагдырдын кылганына, табаа барбы. 
Ълсъ да к\йъъб\зд\н никесинде, 
Ъм\р бою биргебиз, асыл жарбыз. 
 
Тарбиялап балдарды адам кылуу, 
Эне дагы, ата дагы болуп туруу. 
Алар \ч\н эмгегибиз аябастан, 
Керек болсо жаныбызды курман кылуу. 
      
Элим \ч\н тынчылык заман болсо, 
Уул кызым элим деген адам болсо. 
Эр жетип, мекен \ч\н кызмат кылган, 
Адам болоор кудайым аман койсо. 
    
Кайгырсак, капалансак айла канча, 
Кътъръб\з бул м\шк\лд\, башка салса. 
С\йлъй берсин, къръ албастар ичи тарлар, 
Ашыкса анын да тиер тагдыры ташка. 
      
Бул м\шк\л, мезгил жетсе сага келээр, 
Илгертен келме кезек айтпа кесир. 
Ъз\ёъ келип турган ырыскыны, 
Кээ кылып, байкабастан ътпъ кечип. 
      
Ърт болуп к\й\п, жанып мактана албай, 
Жыйнаган д\н\йъёд\ сактай албай. 
Катуу тийип ъкс\к жандын къё\л\нъ, 
Дъг\рс\бъ ъз\ёд\ ъз\ё кармай албай. 
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Адам болсоё, жаралууну аяп ж\рг\н, 
Элирбей алды артыёды, байкап к\лг\н. 
Мушуёду адегенде ъз\ёъ уруп, 
Оорубаса андан кийин башкага ургун. 
    
Тир\\л\кт\н белгиси сыйлашууда, 
Адам ълсъ кайгырып ыйлашууда. 
Бул д\йнъдъ къё\лд\ аздектесеё, 
Татыктуусуё, адамдардын урматына.  
 

 
К// ЖЪН/НДЪ 

 
Шаёкылдаган, комуз к\\с\ к\\гъ келет, 
Тарыхта ъткън к\ндър элестетет. 
Татаал да, назик дагы турмуш сыры, 
Кыл менен ж\ръг\ёъ жетип келет. 

 
 

ЖЕКСУРЛАРГА  НААЛАТ 
 

Б\л\к салып тынч элге, 
Т\шт\к элин козгодуё. 
К\й\тт\ салып башына,  
Бечараны боздоттуё. 
    
Алайга салып ызы чуу, 
Ош тараптан чуу чыкты. 
«Кырыптыр элди кокуй!»- деп, 
Айыл эли дуу т\шт\, 
    
Топ-топ келген адамдар, 
Блокпостко тирелди. 
Тартипке баш ийбесе, 
Ким токтотот, къп элди. 
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Ар ъръънд\н балдары, 
Ошто окуп жатышат. 
Кыргындуу к\нд\ уккан эл, 
Кантип чыдап жатышат. 
    
К\нъъс\ жок калайык, 
Кандай айла кылышмак. 
Тиштенишип чыдашып, 
Ынтымак менен турушат. 
    
Мээлеген канкор огунан, 
Мертинип ългън шейиттер. 
Ж\ръг\ёд\ сыздатып, 
Кеткени жанды кейитээр. 
    
/лп\нчък салбай башына, 
Ууздай назик кыз ълд\. 
Жашоонун кърбъй жыргалын, 
Чолпондой жайнап уул ълд\. 
    
Армандуу к\ндъ муёканып, 
Энелер какшап боздоду. 
К\й\т\нъ чыдабай, 
Атанын мууну бошоду. 
    
Атанын жытын сагынып, 
Уулдары калды арманда. 
Эненин кърбъй мээримин, 
Кыздары калды санаада. 
   
К\й\тт\\ к\нгъ кънъ албай, 
Суук ж\з\н эёсеп къръ албай. 
Армандуу эне теёселет, 
Баласын таап къмъ албай. 
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К\й\тт\ салып элиме, 
Кийгиздиё кара келинге. 
К\т\с\з жерден ърттъл\п, 
К\л болуп калды съъг\ёър. 
     
Адамга салган алаамат, 
Эки аяктуу айбанат. 
Кыргызда ъч\ё бар беле, 
Эл журтту кылган жаманат. 
    
Г\лдъп турган жеримди, 
К\лгъ айлантып таштадыё. 
Адамды малдай жиликтеп, 
Жаман жорук баштадыё. 
    
Элге арнаган окторуё, 
Мээленип калсын ъз\ёъ. 
Жер дагы кабыл албастан, 
Таш чыгып турсун кър\ёдън. 
    
Жараткан ъз\ жазалап, 
Тозоктун оту ърттъс\н. 
Тукумуё куруп соолуп, 
Жакшылык бетин кърбъс\н. 
 
Эрегиштен пайда жок, 
Кыргын салба элиме. 
Б\л\к салып канга чылап, 
Къз артпагын жериме. 
    
Адам каны кое бербес, 
Эсебиёди аларсыё. 
Кылмышыёдын т\б\ жаман, 
Чоё тозокто калаарсыё. 
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Тынч жашаган адамдардын, 
/ш\н алып ж\дътт\ё. 
Дайынсызды издей берип, 
Кайгы менен к\н ътт\. 
    
Зыркыратып калыё элди, 
Тополоёду баштаган. 
Канкорго наалат айтабыз, 
Калыё элге батпаган. 
    
К\т\\с\здън кол салбастан, 
Бетме бетке чыгып кайт. 
Бийлик, байлык оюё болсо, 
Киши ълт\рбъй ачык айт. 
    
Эрегишкен кишиё болсо, 
Эр сайышка бет чыккын. 
Жигит болсоё жашырынбай, 
Бет маёдайдан атышкын. 
    
Сулайман Тоо ыйык жайды, 
Кырсыктырбай сыйынгын. 
Акбуурага ъл\к салып, 
Кесир кылба тыйылгын. 
 
Кан тъкпъг\н эл жериме, 
Бечараны кыйнаба. 
Кайгы салып Ата-Журтка, 
Калыё элди ыйлатпа. 
    
Кара м\ртъз кара ъзгъйл\к, 
Эр адамга м\нъзд\\ эмес. 
Ачык айтып съзгъ келгин, 
Эл жеримдин к\нъъс\ эмне. 
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К\нъъс\з кеткен шейиттин, 
Убалы жетсин канкорго. 
Жалган ушак таратып, 
Тополоё салган ортого 
    
Капсалаё салып элимди, 
Батырдыё сансыз арманга. 
Кан тъг\п элге чуу салып, 
Айландыё жырткыч айбанга. 
    
Сени да эне туугандыр, 
Киндигиё кесип буугандыр. 
Мээримсиз таш боор мыкаачы, 
Эмнеге салдыё чуулганды. 
     
К\нъъс\з элдин убалы, 
Эгерим эки кылбасын. 
Тъш\ т\кт\\ жер уруп, 
Каргышы тийсин дубандын. 
    
Эл, жер \ч\н курман болуп, 
Шейит кеткен маркумдардын. 
Жаткан жери жайлуу болсун, 
Баскан изи даёктуу болсун. 
    
Жаман к\нд\ амандык, 
Жеёип келген илгертен. 
Кут конуп элим ърк\ндъп, 
Чыгаандар чыккан иргелген. 
    

Жат душманга колтук ачпай, 
Кечиришип бир болсок. 
Ынтымакты бекем, сактап, 
Ырыскылуу журт болсок. 
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ТАМИРИСА 
(болгон дешет …) 

 

Менсинген /ч-Тъбън\н тоолорунда, 
Миё жылдар ъткън, мурда доорлорунда. 
Сак уруусу (скифтер) жашап ъткън, 
Душман келсе ыёгайлуу, коргонууга. 
 

/ч- Тъбъ аймагы катаал, аба ырайлуу, 
Токой черл\\, мълт\р булак жагымдуу. 
Ошол доордо жибек жолду ээлъъ \ч\н, 
Сактарга согуш коркунучу болгон кандуу. 
 

Ъз тиричилигин дыйканчылыкты ън\кт\ргън, 
Стратегиялык кооз жерге кън\п б\ткън. 
Мындан эки жарым миё жыл илгери, 
Перси падышасы Кир II нин къз\ т\шкън. 
 

Ири аскерий даярдык менен согуш ачат, 
Хорезм, Арейа, Бактирия, Согиданы басат. 
Сактардын ошол кездеги падышасы Тамириске, 
Ашыктык алоолонгон катын жазат 
 
Канчалык кымбат белек келсе дагы, 
Кир II ъз ж\ръг\н берсе дагы. 
Ал жалган амалынын баарын билип, 
Тамириса ал сунушту четке какты. 
 
Ойлорум иш ж\з\нъ ашпады деп, 
Сунушум Тамириске жакпады деп. 
Кир падыша эки ж\з миё аскер менен, 
Аттанат кандуу жолго тиштенип бек. 
 
Ургаачы жолборс сындуу намыска бек, 
Эли жерин коргойбуз, душмандан деп. 
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Тамириса ири аскердик колу менен, 
Сыр дарыя боюнда кармашкан дейт. 
 
Жеёиш кээде Кирде, кээде Тамиристе болуп, 
Кан агып, жерде жайнап ъл\к толуп. 
Тамиристин кол башчысы алып келди, 
Шарап куюлган чаначка Кирдин башын салып. 
 
Божомол, эл съз\ндъ айтылгандай, 
Кармашта Тамириса жеёип алган. 
Согуштан соё аскерий к\чт\н баарын,  
Алайдын /ч- Дъбъ аймагына жайгаштырган, 
 
Далил болгон кър\стън\ сактардын, 
Чоё ълчъмдъ ушул жерден табылган. 
Тамириса канышанын табыты, 
/ч- Дъбън\н Туюгунда коюлган, деп айтылган, 
 
Жылдар ът\п тарыхта ташка тамга баскандай, 
Белгил\\ Али Искендер,Зулкарнайым ысмы  

калган. 
Александр Македонский менен бетме - бет  

чыгып, 
Кантсе да сактар ъз мекенин сактап калган. 

 
 

КАГЫЛА БЕР ! ТЫНЧТЫКТЫН  
КОЁГУРООСУ 

 
Кагыла бер! Тынчтыктын коёгуроосу, 
Жергебизде тынчтыктын туусу орносун. 
Шаар гулдъп, береке кутка толуп, 
Кыргызымдын ынтымагы бекем болсун. 
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Кагыла бер! Тынчтыктын коёгуроосу, 
Уккансыймын Токтогулдун комуз к\\с\н. 
Манастын айкели тулпар минген, 
Эске салат, элестетет кыргыз къч\н. 
 
Кагыла бер, коёгуроо кагыла бер, 
Алга элим, \м\т менен агыла бер. 
Эмгегинен баар таап, баба дыйкан, 
Жашоо к\ръш, маёдай териё агыза бер. 
 
Эли- журтум муё кайгыдан алыс болсун, 
Балдарыбыз къё\лдър\ ачык болсун. 
Ак - караны адилет карап турган, 
Акыйкатчы, сотторубуз калыс болсун. 
 
Ъткън к\ндър каардуу жана капалуу, 
Тарыхта калат, ъчпъс болуп, жазылып 
Баалап, барктап, эскеришсе билгендер, 
Унутулбайт ал ысымдар даёкталып 
 
Манас ата, урпактарын эскерип, 
Къз\ ъткън маркумдарын эстешип. 
Курман болгон баатырларды унутпай, 
Эскеришсин, койбосо да эстелик. 
 
Интернационалдык милдетин аткарам деп, 
Ооган жерин коргогон азаматтар. 
Окко учуп, съъг\ келди Кандагардан, 
Курман болуп, шейит кетти канча адам.  
 
Баткен жерин бузукулар басканда, 
К\нъъс\зд\ байкоосуздан атканда. 
Баатыр м\нъз эр азамат жигиттер, 
Кък\ръг\н окко тоскон анда да. 
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Баткендеги душмандар Ооган жактан, 
Басып кирип жерибизге, т\нък тапмак. 
Ата Мекендик согушта да курман болуп, 
Канчалаган баатырлар кайтпай калган. 
 
Барсбек каган элин коргоп, элин сактап, 
Кыргызымдын ар намысын бекем кармап. 
Акылман кыргыз аял аны търъп,  
Баатыр ж\рък ъст\ргън тарбиялап. 
 
Эр манастын урпактары эрен чыгат, 
Тиш кайраган душманына сокку урат. 
Жалтанбаган жалын ж\рък баатырларды, 
Эл - жериёе кызмат кыл деп, эне турат. 
 

 
АДАМДЫ БААЛА 

 
Ата- журтуё сыйлагын, ата салтын, 
Баалай билгин, адамдын кадыр баркын. 
Бир бътълкъ аракка алданып сен, 
Кулу болуп калыпсыё къръ албастын, 
 
Ак иштеген адамга каршыландыё, 
Элим баалайт, эмгегин жакшылардын. 
Ичиё таарып къръ албай тилге кирип, 
 Биръъгъ кыянаттык кылып салдыё. 
 
Жетекчилер элине адил болсо, 
Ж\з\н бурбай, адамга калыс болсо. 
Татыктууга таратып ъз сыйлыгын, 
Жеё ичинен кымтыбай таза болсо. 
 
Акыл жигер билимд\\гъ айтарым, 
Алсыздарды къз караштан байкагын. 
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Колдон келсе жардамыёды аябай, 
Сурап ж\рг\н бечаранын абалын. 
 
Барга къппъ, д\н\йъгъ умтулуп, 
Байлык кээде, колдон кетет суурулуп. 
Кудай берген бакыт, таалай, дъълътт\, 
Байкабастан колдон койбо учуруп. 

  
 

ООМАЛ ТЪКМЪЛ ЗАМАНА 
 

Кайырчы байкуш шалдырап, 
Колун сунат жалдырап. 
Жарыбас тыйын колунда, 
/ш\п, тоёуп калтырап.  
 
Жол боюнда кайырчы, 
Акчаё болсо кайрылчы. 
Элден тушкън акчадан, 
Кайырчы бир жарысын. 
 
Кайырчыга бир сомду, 
Араё берет битиреп. 
Кармалып калса ГАИге, 
50 сом берет титиреп. 
 
Кычыраган ГАИшник, 
Ойлогонун болтурат. 
Шылтоо таап шофердон, 
Чънтъктър\н толтурат. 
 
Оо, сен заман,сен заман, 
Амалдууга бар заман, 
Акчасызга тар заман, 
Алсыздарга каар заман. 
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Нанга акча таппаган, 
Бечарага кем заман. 
Къз\ б\т\п май баскан, 
Чиновникке кеё заман. 

 
 

НООРУЗ ШАЁЫ 
 

Ак сакалын жайкалткан карылары, 
Ак элечек энелер баарыёарды. 
Ак дасторкон \ст\ндъ бата тилеп, 
Салтыбызды бийик тутуп кадырлайлы. 
   
Табияттын кооздугунда къзгъ сулуу, 
Умай эне, баатыр эне бирдей сулуу. 
Ат \ст\ндъ алыша албай, бири бирин, 
К\ч сынашып, тайлашып къпкъ турду. 
 
Улуттук оюндарды унутпастан, 
Боз \йд\н босогосун аттап баскан. 
Кыз-келин майрамыёар куттуу болсун, 
Мааракени майрамдап даёктап жаткан. 
 
Улуттук каада салтты унутпастан, 
Къжъ ичип, талкандарын т\й\п жаткан. 
Ъткър\п, Ноорузду къё\лдър жай, 
Береги абышка- кемпир к\л\п жаткан. 
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ЖАШТАРГА 
 

Аргымагын туйлатып, 
Ат чабышка чыгышкан. 
Тыйын эёмей оодарыш, 
Бирин-бири жыгышкан. 
 
Оюн-к\лк\ тамаша,  
Иштеп ишке тойбогон. 
Жалын ж\рък жигиттер, 
Къздъгън\н койбогон. 
 
Чеберчилик ънър\, 
Ууз кыздарга жарашкан. 
Къз тайгылткан оймолор, 
Къпч\л\кт\ караткан. 
 
Ънър\ё болсо озоорсуё, 
Ънърс\з болсоё тозоорсуё. 
Колуёдан бир иш келбесе, 
Басынып уят болоорсуё. 
 
Бар бол кыргыз уул – кызы, 
Башыёа бакыт кут консун. 
Баралыё сенин келгенде, 
Бактылуу адам болоорсуё. 

 
 

Т/РД// ТАГДЫР 
 

/йлър, \йлър беш кабаттан курулган, 
Жашап жатат т\рк\н адам туруктап. 
/й ичинде т\рк\н тагдыр, къйгъйлър, 
Кээси жарды, кээси жашайт дурустап. 
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Убактысы ченел\\ ал адамдар, 
Кээси ишке, кээси жънъйт базарга. 
Кээ биръълър к\н\мд\г\н тапса да, 
Ъп- чап жашоо, нан таба албайт калгандар. 
 
Газга, сууга, светине тълъшът, 
Карыздарга белчесинен бълънът. 
Пенсияга карап калган карыга, 
Тээ алыстан уул - кыз акча жънътът. 
 
Иштей албай кыйналганы келишип, 
Ата - эненин пенсиясын бъл\ш\п. 
Кыш мезгилде жумуш таппай кайрадан, 
Жаз болгондо келгин кушча кетишип. 
 
Ък\нъс\ё, кейип кээде зыркырап, 
Ж\рък сыздап бъл\нгънс\п быркырап. 
Кандай к\ндъ калат дешип балдарым, 
Ата - энеси ыйлап калат буркурап. 
 
Жаратканым паанайында сактасын, 
Аман ж\рс\н къп ичинде балдарым. 
Кызыр берип берекесин аябай, 
Насип кылсын аздыр - къпт\р тапканы. 
 
 

БАКТЫЛУУ БАЛАЛЫК 
 
Ойно бъбък к\лк\ кетпей ж\з\ёдън, 
Балалыгыё бал татыган тилиёден. 
Ата - энеёе эркелеп бактылуу ъс, 
Уяласын бакыт кетпей \й\ёдън. 
 
Кызыл, сары, т\рк\н т\скъ, кубулган, 
Бийик \йлър, ортосуна курулган.  
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Акжолтой болуп ж\рс\н дайыма, 
Аянтчабыз, бъбъктъргъ буюрган. 
 
Ойноп жаткан бъбъктърд\ къргъндъ, 
Бактылуунун бактылуусу деп сезем. 
Сонун шартты т\з\п берген балдарга, 
Жакшы адамдар къп болсун арабызда  
 
Бакты таалай сересине термелген, 
Ъск\н бъбък эч жамандык кърбъстън. 
Асманыёар ачык болсун дайыма, 
Эр ж\рък бол, къздъгън\ё бербеген. 
 

 
АК ЖОЛТОЙ БОЛЧУ ЖОЛУМ 

 
Сапарыё ачык болуп, 
Ак жолтой болсун жолуё. 
Алладан тилейм дайым, 
Аярлап, жайып колум. 
 
Кан жолдо кагышпастан, 
Жаракат алышпастан. 
Адамдар шаттуу ж\рс\н, 
Къз жашын агызбастан. 
 
Жараткан сактай ж\рс\н, 
Тынч болсун деп тилеймин. 
Ак жоолук баштан т\шпъй, 
Жарлары аман болсун. 
 
Байсалдуу болуп жолуё, 
Башыёа бакыт консун. 
Жигит пири "Шаймерден", 
Дайыма колдоп ж\рс\н. 
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Адамга арман салып, 
Караан т\н келбесинчи. 
Кайгынын эмне экенин, 
Наристе сезбесинчи. 

 
 

ШОРО САТКАН КЫЗГА 
 

Шоро, шоро суусунуёду кандырган, 
Акчалуунун шам чырагын жандырган. 
Ченел\\н\н чънтъктър\н какшытып, 
Ошондо да тилектери жакшылык. 
 
Шоро сатып алкыш алган ушул кыз, 
Болсо экен деп тилеп турам бактылуу. 
Эгер сатса бакыт баасын акчага, 
Берет элем сага сатып бактыны. 

 
 

Г/Л КЫЗДАР (СТУДЕНТ) 
 

Ата эненин нур кызы, 
Кафеде иштеп к\ё кызы. 
Контракты тъксъм деп, 
Эси дарты пул, кызы. 
 
Ресторан, кафеде, 
Той тейлеген г\л кыздар. 
Той тарап, эл кеткенде, 
Идиш жууган к\ё кыздар. 
 
Уйку кърбъй кыйналып, 
Сабагына кеч келип. 
Аргасыздан олтуруп, 
Уктап кетет \рг\лъп. 
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Сабак болот бизге деп, 
Эки саатка кетишет. 
Качып кайра сабактан, 
Иштегени келишет. 
 
Акча таап к\н\мд\к, 
Жашоолорун улантат. 
Идиш жууп кафеде, 
Уйку кърбъй таё атат. 
 
Ары бери жыйынып, 
Кайра жънъйт сабакка. 
Ъз\н араё карманып, 
Уктап кетет заматта. 
 
Жашоо кыйын замана, 
Каражат жок башкага. 
Студенттер кыйналат, 
Иштеп акча таппаса. 
 
Контрагын тъгъ албай, 
Чет элде иштеп келишет. 
Кыйналып тапкан акчасын, 
Окуу жайга тъг\шът. 
 
Бир кесипке ээ болуп, 
Эптеп окуп алсам дейт. 
Эч нерсе жок башында, 
Диплом сатып алсам дейт. 
 
Ушинтип б\ткън студент, 
Кантип элди башкарат. 
Окуучуга татыктуу, 
Кантип билим бере алат. 
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Ак эмгегиё к\ч болсун, 
Т\бъл\г\ё т\з болсун. 
Кыйналып окуп, колго алган, 
Дипломуё сенин кут болсун. 

 
 

АЧ КЪЗГЪ 
 

Ар кыл кылып боеп, чачты бурупсуё, 
Этиё кър\нгън мода къйнък кийипсиё, 
К\н чагылат к\л\п койсоё ъзгъчъ, 
Къз тайгылтат алтындалган кооз тишиё. 
 
Каш кирпигиё търт къз болуп к\л\ш\ё, 
Оюн шооктон колуё тийбейт к\н\ - т\н. 
Эки ооз съз жаздыра коем деп, 
Сага деген ъчт\ менин \м\т\м. 
 
Баардыгын билгениёдей кебетеё, 
Орусчаны с\йлъп жаттыё эжелеп. 
Кыргыз съз\н так къч\р\п жаза албай, 
"Таттуу" деген създ\ жаздыё "таты" деп. 
 
Руханий жан д\йнъёд\н аздыгы, 
Ой д\йнъёд\н ътъ жакыр, пастыгы. 
Къргъндърд\ ък\н\чкъ бълъд\, 
Ач къзд\г\ё ички д\йнъё тардыгы. 
 
Кооз кийинтип, жасап койсоё куурчакты, 
Жакшынакай сонун болот сымбаты, 
Сырткы кейпиё сонун болуп турса да, 
Ач къзд\г\ё бузуп койгон турпатты. 
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Байлык деген колдун кири, билип кой, 
Ушул създ\ къё\л\ёъ т\й\п кой. 
"Кыз балага - кырк \йдън тыюу", деген, 
Улуулардын насаат съз\н угуп кой. 
 
Ооз къпт\р\п мактанасыё обу жок, 
Аша чаап менсинесиё, къън\ё ток. 
Манжалардын ар биринде шакегиё, 
Койкоёдотуп, каткырасыё жън\ жок. 
 
Кыска мойнуё, жоон тросс тагынган, 
Эч жарашпайт, арам тапкан табылгаё. 
Жетеленип калгандайсыё алтынга, 
Кожоюндун балтегиндей каргыдан. 
 
Боюёа \йбъй, кымбат баа нерсени, 
Тууганыёа кайрылышсаё болбойбу. 
Къп балалуу, кыйноо тарткан, байкуштун, 
Къё\л\нъ ыраазычылык толбойбу. 
 
Ълсъё кошо към\лъб\ алтыныё, 
Ал жън гана ачкъзд\г\ё, азгырык. 
Нысап кылып, бечарага кайрылыш, 
Же жазылып калат бекен байлыгыё. 
 
Нысап кылгын д\н\йъгъ кызыкпай, 
Байлык топтоп оор азапка тушукпай. 
Качан биръъ тоноп кетет дебестен, 
Эс аласыё, тъшъг\ёдъ тынч уктап. 
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БЕКЖАН БАЗАРЫ (ЪРТ) 
 

Жашоо жакшы болсо экен деп чет элге, 
Кеткенсиёер бири-бириёди жетелеп. 
Кыйноо тартып, азап менен жыйнаган, 
Мээнетиёер к\й\п кетти бекерге. 
 
Алтын башыё аман болсун балдарым, 
Мындан ары буюрсунчу тапканыё. 
Башыёарга баш кошулуп ъск\лъ, 
Ж\ръг\мдън жакшы тилек кааларым. 
 
Кайгырбагын кейибегин кеткенге, 
Ък\нбъг\н, ъкс\бъг\н ъткънгъ. 
Ърттъй ърч\п ън\кт\рс\н кудайым, 
Узак жашап, бирге ъм\р с\р ъткънчъ. 
 
Аман ж\рг\н сак саламат балдарым, 
Насип кылсын, кыйноо тартып тапканыё. 
Ак жолуёар ачык болсун дайыма, 
Жаратканым паанайында сактасын. 
 
К\й\п кетти, миёдеген эл \м\т\, 
Кыйналышып, жыйган эле, к\н\- т\н. 
Ъчъш\\н\н курмандыгы болдубу, 
Къпкъндърдън кордук къргън кыргызым. 
 
Дордойдогу карыз алган акчалар, 
Кантип тълъйт, качан берет, канчалар. 
Иш таба албай, жумуш издеп, къптър\, 
Кыргызстан банктан карыз алгандар. 
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ТИЛИМ МЕНИН ДИЛИМ 
 

Кыргызымдан Манас чыккан, 
Акылманым Бакай кутман. 
Семетейди сактап калып, 
Каныкейдей эне чыккан. 
 
Баш кесмек бар тил кесмек жок, 
Деп айтышкан кыйындар. 
Далай эрдин бир съз менен, 
Башы калган кыйылбай. 
 
Асмандагы тунуктукту, 
Ааламдагы улуулукту. 
Ырга кошуп тили менен, 
Баалап келген кыргыз элим. 
 
Б\рк\т шаёшып тоолорунда, 
Кийик оттоп зоолорунда. 
Ай чырайлуу сулуу кыздар, 
Бээ саашкан, тоо койнунда. 
 
Ът\п кеткен эчен кылым, 
Карт тарыхтын, каткан сырын. 
Баатырлардын даёктуу жолун, 
Баяндаган улуу тилим. 
 
Д\йнъ элине даёазалуу, 
Айтматовдун каармандары. 
Толгонайдын, Жер эненин, 
Монологдо айткандары. 
 
Даёазалап даёктайт тилим, 
Г\лсарынын д\б\рттър\н. 
Даниярдын Жамиланын, 
Ъчпъс ыйык с\й\\лър\н. 



 87 

Кыргызымдын кол ънър\н, 
Даёазалап берген тил. 
Карганбектей мырза менен, 
ЮНЕСКОго келген тил. 
 
Кайда болсо кыргыз тили, 
Даёазалайт элимди. 
Д\йнъ элине тааныштырган, 
Кен байлыктуу жеримди. 
 
Урпактарга даёазалап,  
Эл башкарган баатырларды. 
Басып ъткън кыргыз жолун, 
Улуу тилим айтат дагы. 
 
 

ТООБА ДЕ 
 

Жашап жаткан ъм\р\ёдъ, кадамдап, 
Жамандыкты ойлобогун адамга. 
Эстен кеткис кайгы т\шсъ, башына, 
Ъч\ё бардай, табалаба жамандап. 
 
Ж\ръг\ёдън кайгылууну абайла, 
Боорукер бол, жамандыкты санаба. 
Турмуш жолу ъйдъ - тъмън, ойлонгун, 
Тагдыр бир к\н, тузак жаят сага да. 

 
 

СЫЙЛУУ БОЛ 
 

Оо адамдар, тир\\л\ктъ сыйлашпай, 
Кас душмандай кажышасыё эмнеге. 
Ъл\п калса, "жакшы эле" деп жалооруп  
Боор ачыйсыё, боздоп- какшап пендеге. 
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Тир\\л\ктъ сыйлашууну унутпай, 
Къръ албастык, ичи тардык кылышпай. 
Адам ъёд\\ жашап ътсък не болот, 
Какшык айтып, бири-бириёди курутпай. 
 
Эки киши бириксе да къръ албай, 
Бечарага жардамыёды бере албай. 
Кордоп с\йлъп, ыркты бузуп турасыё, 
Ичиё тарып, ынтымакка келе албай. 
 
/ч\нч\с\ артыкбашпы сага же, 
Ал бузуку, жолобогун ага деп. 
Узатасыё толгон токой ушакты, 
К\нъъ коюп, ал байкушту жемелеп. 
 
Чоё ата да, чоё эне да болдуёар, 
Бай- байбиче болдук, деген оюё бар. 
Ошондо да оозуё бузуп, съг\н\п, 
Келиндерге жаман аттар койдуёар. 
 
Чыдай алгыс сенин ачуу съз\ёъ, 
Чыдап жатат, келиндериё, уул - кызыё. 
Кайын ата, кайын эне болсоё да, 
Калбады го, карыганча бул кылыгыё. 

 
 

ИЧКИЧКЕ 
 

Камокторду сагалап, 
"Интеллигент" сабылат. 
«Айлык келсе тълъйм»,- деп, 
«Арак бер» -деп, жалынат. 
 
Кызуу келет ишке, 
Кыжынып с\йлъйт кишиге. 
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Жооптуулугун ойлобой, 
Арак кирет т\ш\нъ. 
 
Айдан-айга айлыгы, 
Ичкиликке жумшалат. 
«Айлыгыё кана»- деп койсо, 
Алганы менен мушташат. 
 
Мас абалда мектепте, 
Сабак ътмък болушат. 
Окуучулар таё калып, 
Агайынан чочушат. 
 
Сабак ътъ албастан, 
Башы ооруп зыёылдап. 
Алы келбей с\йлъшкъ, 
Журналга бекинип уктайт. 
 
Коюп алып жанына, 
Кусуш \ч\н челекти. 
Окшуганда ойгонуп, 
Окуучулар чочушат. 
 
Айлыгыёдын эсебин, 
Экономдоп ала ж\р. 
Азыраак ичип аракты, 
/й-б\лъёъ карап ж\р. 
 
Бул кылыгыё эч кимге, 
Жакпайт го дейм иничек. 
Мугалим деген улуу атты, 
Булгап койбо ичем деп. 

 
 



 90 

 

ТУУЛГАН 
ЖЕР 
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ТУУЛГАН ЖЕР 
 

Садагасы болгум келет элимдин, 
Топурагын ъпк\м келет жеримдин. 
Балалыгым ъткън айлым элестеп, 
Тоо аралап ж\ръ берет сезимим. 
 
Кичи мекен Терек айлым конушум, 
Ъст\м сенде кубанчымды бъл\ш\п. 
Токтогулдай демократ акындын,  
Сыймыктантат карындашы болушум. 
 
Жашыл жайлоо, къпълък кууп секелек, 
Тоо койнунда балалыгым ъткън жер. 
Ышкын терип ойлонбой эч нерсени, 
Ата энемдин мээриминде ъскън жер. 
 
Къп жыл болду айылымдан кеткенге, 
Турмуш куруп шартка карап, башка элге. 
Ж\ръг\мдъ сактап ж\ръм т\бъл\к, 
Бала кезим калган асыл Мекенди. 

 
 

ЭЛИ ЖЕРДИ САГЫНУУ 
 

Мен ъскън Терек айылы, 
Далайга кеткен дайыны. 
Эмгеги менен д\рк\ръп, 
Ърк\ндъп ъскън байлыгы. 
 
Илимпоздор туулган жер, 
Илимди сая кууган эл. 
Койнунда толгон кен байлык, 
Ачууга эрте али дээр. 
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Жайлоосу сонун жапжашыл, 
Ата-энем конгон "Кайыёды".  
Унута албайм эч убак, 
Жаштыгым калган айылды. 
 
Бетеге чъпт\ кулпуртуп, 
Желеге кулун булкунтуп. 
Жайлоодо ъскън балалык,  
Бербеди ойго эч тынчтык. 
 
Жапжашыл шибер жайлоосу, 
Карагай, четин, арчалар. 
Сезимде болсо байкоосу, 
Келген мейман таё калаар. 
 
К\рп\лдъп, к\\-шаа суу аккан, 
Куралып суулар булактан. 
Къё\л чериё жазылат, 
Шоокуму кетпей кулактан. 
 
Эргип баскан адамга, 
Ъз\нчъ берген ырахат. 
Табигаттын кооздугу, 
Араласаё жыргатат. 
 
Бугу жайлоо /ч-Чаттын, 
Кошулушу шоокумдуу. 
Шар сууну бойлоп сергисеё, 
Кандырасыё моокумду. 
 
Т\рк\н куштар \н салып, 
Табият берет керемет. 
"Уйт" улдап улар \н салса, 
Канаттуу кайсыл теё келет. 
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Кымыздык ышкын терген жер, 
Балалыгым ъткън жер. 
Бал кымыз ичип, каймак жеп, 
Селкинчек салып тепкен жер. 
 
Жайлоодо ж\рък шуулдоочу, 
Адамдын съъг\ към\лбъй. 
Жатканын кър\п чочулап, 
Корккондон денем муздоочу. 
 
Кербендер ъткън узак жол. 
Каныбек менен басмачы, 
Кармашканын баяндап, 
Чочулаткан кандуу жол. 
 
Атактуу Терек дабандан, 
Курманжан энем ъткън жер. 
Эл \ч\н арнап эмгегин, 
Султановдор ъскън жер. 
 
Менменсинген тоолору, 
Элди коргоп чеп болгон. 
Атактуу сарттар элинин, 
Айтса съз\ эп болгон. 
 
Жайлоосу толгон бетеге, 
Тоосунда ойнойт текелер. 
Менсинген Терек дабаны, 
Далай сыр катып текебер. 
 
К\рп\лдъгън агын суу, 
Таштан ташка урунган. 
Булактардан куралып, 
Чоё дайрага куюлган. 
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Суу башында чъккън нардай, 
Алтыны бар деп айтат. 
Ошондон суусу дары деп, 
Карыялар кеп айтат. 
 
Суусу таза, алтындын, 
Кошулмасы бар дешет. 
Дартка даба ичкенге, 
Дары болот – ал дешет. 
 
Атам с\йлъп карыялар, 
Кулак салып угушчу. 
Куймак куюп апам сыйлап, 
Ичип жатып кымызды. 
 
Терек дабан кербен ът\п, 
Кербен жолу атыккан. 
Катар таштан Рабат деп, 
Тъъ жетелеп кайтышкан. 
 
Кытай Кашкар шаарларынан, 
Кербен ът\п туруучу. 
Каалагандар аё терисин, 
Сатып соода кылуучу. 
 
Теректин жакын жайлоосу, 
Ак - Шагыл менен Караган. 
Шаркырап аккан суу жээги, 
Б\лд\ркън менен карагат. 
 
Кайыёды менен ыргайлуу, 
Тоолору малга ыёгайлуу. 
Жайыты кенен кеёирсип, 
Элибиз билбейт муё кайгы. 
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Бугу жайлоо /ч-Чаттан, 
Туюктан Кошке аюу аткан. 
Улар, кийик, теке атып, 
Эт менен элин жыргаткан. 
 
Керилип жаткан кеё жайлоо, 
Миё сан малын батырган. 
Береке чачып элибиз, 
Баглан союп чакырган. 
 
Кеё пейил элим ынтымак, 
Жайлоодон жайлоо тандаган. 
Кък бър\ улак эёишке, 
К\л\ктър\н камдаган. 
 
Чечендерин тандаган, 
Съз берметин арнаган. 
Асылзаада аялдар, 
Акыл съз\н камдаган. 
 
Мал багуунун устаты, 
Ленин орден тагынган. 
Назарбаева Берметти, 
СССР эли тааныган. 
 
Белекбаев Келдибек, 
Эсепти семичкедей чакчу эле. 
Жадырап к\л\п элине, 
Жагымдуу с\йлъп жакчу эле. 
 
Търъл\п сарттар элинен, 
Атактуу Алай жеринен. 
К\й\п-жанып эл \ч\н, 
Ишенимге берилген. 
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Бактылуу менен баалашпа, 
Таалайлуу менен талашпа. 
Акматбектен \м\т чоё, 
Ойлогон максат ишке ашса. 

 
 

АЛАЙ РАЙОНУНУН 80 ЖЫЛДЫГЫНА 
  

Тоолорум, тоо койнунда ырлар толкуйт, 
Акындар чыгармачыл ырлар токуйт. 
Унутпай карт тарыхтан ъткън к\нд\, 
80 жыл тоолуктарым ырларды окуйт. 
 
Камчыбек, Абдылдабектин ъткън к\н\, 
Баш ийбей орустарга кеткен к\н\. 
Тарыхтын барактарын ача берсек, 
Курманжан акылгъйд\н тапкан сыры, 
 
Эркиндик элим \ч\н кымбат турду, 
Бул \ч\н кетти далай эрдин куну. 
Кут болсун бул жеёишт\\ к\ндър\ёър, 
К\лк\л\\ жайнап турсун бъбък ж\з\. 

 
 

АЛАЙ 80 ЖАШТА 
 

Алайым кутка толуп, жайнай берсин, 
Багында бакыт кушу сайрай берсин. 
Элимдин ынтымагы бекем болуп, 
Акындар съз берметин тандай берсин. 
 
Алайым нурун тъккън жылдыз болсо, 
80 жашта, таё чолпон Чынгыз болсо. 
Жакшылык, жышанаалуу белги болуп, 
Чынгыздай чыгаан уулдар къп търълсъ. 
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Нур жаап, кут консунчу элибизге, 
Дан ъсс\н, берекел\\ жерибизде. 
Элибиз ъз байлыгын пайдаланып, 
Суук колдор тийбесе экен кенибизге. 
 
Алтындай жергебизде тынчтык болсун, 
Ар бир \й перзент с\й\п, башка толсун. 
Токчулук, молчулукта элим байып, 
Алайым, ар бир коктуё малга толсун.  

 
 

АЛАЙЫМ 
 

Алайым алтын турагым, 
Таркабайт сенден кумарым. 
80 жыл толот к\здъ деп, 
Толкундап турган убагым. 
 
Алайдын аты къп жерден, 
Даёкталып келген илгертен  
Алымбек датка баш болуп, 
Курманжан энем дем берген. 
 
Алымбек къз\ ъткън соё, 
«Тоо канышасы» аталган. 
Эл \ч\н иштеп Курманжан, 
«Генерал» деген наам алган. 
 
Жеринин ойлоп тынчтыгын, 
Орустарга кол берген. 
Элинин тилеп аманын, 
Шарт наамага кол койгон. 
 
Басынтпастан ъз жерин, 
Тонотпостон ъз кенин. 
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Къз, каранды кылбастан, 
Коргогон Алай ъз элин. 
 
Эркин элим Алайым, 
Ъткърд\ё баштан далайын. 
Ар тарабыё шай болуп, 
Жетишкениё баалайын. 
 
Талаада эмгек кайнаса, 
Жайлоодо элим жайласа. 
Ошондо келет береке, 
Эгинин эгип айдаса. 
 
 

ЫР КЕСЕГЕ АРНАЛГАН ЫР 
 
Алайдын сексен жылдыгы, 
Далайды алга умтултту. 
Айылда ыр к\\ жаёырып, 
Таланттууларды кулпуртту. 
 
Белекбаев Келдибек, 
Атында айыл ъкмът\. 
Эл ичи ънър кенчи деп, 
Элинен чыккан тъкмъс\. 
 
Атактуу Сопу айылы, 
Тоолор менен курчалган. 
Туш туштан суусу шарпылдап, 
Шоокумдуу т\рл\\ \н салган. 
 
Чий-Талаа, Терек, Аскалы, 
Алтынга окшош таштары. 
Аксакалын сыйлашып, 
Абийирд\\ болот жаштары. 
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Калбаев Жумаш башкарган, 
Район быйыл даёкталган. 
Элине жагып кызматы, 
Азыркы к\ндъ макталган. 
 
Кадырмамат Султанов, 
Нарматов Бакир дегендер. 
Санталат менен Ъзгър\ш, 
Абдразак деген эр. 
 
Теректен чыккан чыгаандар, 
Акматбек, Марат туугандар. 
Эл \ч\н иштеп жашынан, 
Билимге къё\л бургандар. 
 
Тарбиялап таптаган, 
Ар намысын сактаган. 
Ъзгър\ш менен Санталаттын, 
/м\ттър\н актаган. 
 
Комузда колун ойноткон, 
Нышанбай сындуу кыйындар. 
Атанын атын чыгарган, 
Кубанычбектей уулу бар. 
 
Сопудан чыккан генерал, 
Ъзгъчъ чыккан элден ал. 
Жаштарды с\ръп алдыга, 
Къптъргъ \лг\ болгон ал. 
 
Бул элден кыйын эр чыккан, 
Кабылан сындуу шер чыккан. 
Демъърч\ болуп байлары, 
Долларды суурат капчыктан. 
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Чечендер менен ырчылар, 
Даярданып жаткан кез. 
Кезек эми бизде деп,  
Кубанычка баткан кез. 
 
К\л\ктън к\л\к чыкканда, 
Търт аягы тыбырайт. 
Марадан озгон к\л\кт\н,  
Д\б\рт\ шаёдуу угулат. 
 
/ч-Тъбъдън келишкен, 
Мейманды тосуп алгыла. 
Ыр кесени тапшырып, 
Ийгилик каалап калгыла. 
 
 

АТА ЖУРТ 
 

Мъёг\ кетпес кък мелжиген зоолору, 
/ч - Тъбън\н асман тиреп тоолору. 
Алыс ж\рсъё сагындырып эёсеткен, 
Б\рк\т учуп, кийик ж\ргън жолдору. 
 
Койну толгон дары чъптър керемет, 
Тамшандырат карагаттар, ътъ къп. 
Суктандырган табигаттын кооздугу, 
Билип ал, деп къп нерсени дегдетет. 
 
Элин коргоп, кас душманга теё келген, 
Канын тъг\п, эрлер намыс бербеген. 
Жоого аттанып, элин коргоп душмандан, 
Эчен жылдар сак уурусу жердеген. 
 
Атайылап жасагандай къркъмд\\, 
Алп тоолорго къз арткандар къп болгон. 
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Душманынан коргонууга ыёгайлуу, 
Улуу Тоолор эли \ч\н чеп коргон.  
 
Дан айдаса дыйкандарын тойгузган, 
Берекеси мол тъг\лгън койнунан. 
Эли журтум кооз жерде жайгашкан, 
Жашап келген Ата - баба доорунан. 
 
Берекеси талаасында жайнаган, 
Касиетт\\ тоолорумдан айланам. 
Малга жайлуу ал тоолордун койнунда, 
Кайын журтум, Олжоке эли жайлаган. 
  
Кооз жайлуу, пейли кенен кайнымдан, 
Ъс\п, ън\п, этек жеёим жайылган. 
Аллах Таала тъг\п бизге мээримин, 
Орустардан" Алтын жылдыз" тагынгам. 
 
Уул кыздарым эли жерим эёсеген, 
Ата журтун, алыс ж\р\п дегдеген. 
Кайда болсо улуу тоонун кулуну,  
Эл жеримден жан аябайм, мен деген. 
 
Берекеси жайнап турсун жеримдин, 
Байманасы ашып турсун элимдин. 
Тукум ъс\п эр азамат къбъй\п, 
Татып ъсс\н ата-эненин мээримин. 

 
 

КЪЛ - ГЕЖИГЕ 
 

Мен Кългъ б\г\н келдим, толуп ташып, 
Демигип, ъпкъм къъп, араё басып. 
Къл соолуп, мурдагыдай, толкубастан, 
Суусу жок, жерлер калган, балыр басып. 
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Мен карып, Къл да карып болгон ъёд\\, 
Ъткън к\н бийлеп алды, къё\л\мд\. 
«Мен сени, Кългъ алпарып, къргъзъм», деп  
Тилеги ишке ашпай, к\йъъм ътт\. 
 
Балдарым эрезеге жетип эми, 
Ээрчитип, жетелетип неберемди. 
60 жашка толгон кезде келдим, 
Кооздугу кеткен кезде, Кълд\ кърд\м. 
 
Жараткан кътъръм\н, башка салса, 
Кайгырып капалансам, айла канча. 
Ш\г\р деп, бардыгына, ъм\р тилеп, 
Насаатым айтып келем балдарыма. 
 
Бул башка нелер келип, нелер кетпейт, 
Уул - кызым сак саламат болсо экен деп. 
Ълбъсъ, алтын аяктан суу ичээр деп, 
/м\тт\\ к\ндър менен жашап келем. 
 
 

ЫСЫК -КЪЛ 
 
Ысык -Къл к\\-шаа т\ш\п толкуп жатат, 
Мелмилдеп кыпкызыл к\н батып барат. 
Кълд\ эёсеп келген кезде алыс жактан, 
Берметин чачыратып саламдашат. 
 
Алайдан, Ысык - Кълд\ эёсеп келдим, 
Ден соолук чыёайынчы эми дедим. 
Саламын Памир - Алай элдеринин, 
Сага арнап ж\ръг\мъ катып келдим. 
 
Амансыёбы, чалкып жаткан Ысык -Къл\м, 
Чакырды касиетиё мени сенин. 
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Толкун сымал мен дагы толкуп турам, 
Жээгиёде кубанычтуу сезим менен. 
 
Уул кызым ыраазымын мен силерге, 
Ыраактан келип кълд\ къргъзд\ёър. 
«Къё\л\н кътъръл\ эс алсын»- деп, 
Апаёды баалап къё\л бългън\ёъ. 
 
Ысык - Къл элим \ч\н чалкып турсун, 
Эс алып, эки жубай бирге ж\рс\н. 
Элимдин тынчылыгын берип кудай, 
Къл\ндъ жуп ак куулар бирге с\зс\н 
 
 

БАЛАЛЫГЫМ 
 
Ата –эне доорун с\рд\м кайгы тартпай, 
Жайлоодо, желелерге кулун байлай. 
Ата - энемдин мээриминен ъкс\бъд\м,  
Жараткандын ъз\ берип, бакты - таалай. 
 
Кък тиреп, булут баскан улуу тоодо, 
Кой айдап, уйларды саап эрте туруп. 
Жаштыгым эч капарсыз ъткън эле, 
Бээ саап, кымыз кылып сабаа бышып. 
 
Ата-энем арка бел, жълък болгон, 
Бактылуу балалыгым шаёга толгон. 
Бул д\йнъ эч кемтиги жок сезилип, 
Ал кезде эси дартым оюн болгон. 
 
Атам да, энем дагы маёдайымда, 
Кийиктин даамдуу эти таёдайымда. 
Тоолордон терип келген кучак-кучак, 
Ышкынды жей албастан тандайбызда. 
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Ойногончо \й т\йш\г\н унутпай, 
Отун - сууну арбын камдап урушпай. 
Кап толгончо, къп тер\\гъ ашыгып, 
Тезек терип келч\ элек, чуркурай. 
 
Кызыгып, четиндин ашын тандайбыз, 
Терип келип, жипке тизип камдайбыз. 
Эё баалуу белек берген адамдай, 
Жакшы къргън досубузга арнайбыз. 
 
 

АТА – ЭНЕГЕ ТААЗИМ 
 
Къзгъ атар мерген болчу менин атам, 
Тоолордон тандап дайым теке аткан. 
Бир айыл эли менен коёшуларын, 
Кайберен эти менен кенен баккан. 
 
Корулдук Жаманкул деп досу болчу, 
Жамб\ эже, Бакир аба коёшу болчу. 
Жигдег\л, Алмакан эже, Жолдубай аке, 
Бир чыны талканды да бъл\п жешч\. 
 
Меймандос берекел\\ адам болгон, 
Жайлоосу Сары - К\ч\к, дайым конгон. 
Бир карын майды бузуп, текши бългън, 
Ынтымак, ырашкерл\\ коёшу болгон. 
 
Эскерсем асыл сапат адаттарын, 
Къп эле мыкты делген сапаттарыё. 
Атакем, энемдин да экъъёд\н теё, 
Эмгегиё актай бекем айта албаймын. 
 
Къп карызмын ъм\р\мдъ мен силерге, 
Къё\л\ёъ катуу тийсем кечиргиле. 
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Ар убак унутпаган уул кыздарды, 
Рухуёар колдоп ж\рс\н жер \ст\ндъ. 
 
Жаткан жериё жайлуу болсун атам-апам, 
Топурагыё торко болсун тъшъп жаткан. 
Окулган курандардын сообу тийсин, 
Бейиштин тър\н берсин ошол жайдан. 

 
 

ЫР КЕСЕ 
 

Чокусу къкт\ тиреген, 
Менсинип карайт Улуу-Тоо. 
Ырдай бер элим ырда деп, 
Кубанып карайт Сулуу-Тоо. 
 
Жараткан берген талантты, 
Жашырбай элге бергин дейт. 
Ыр-к\лк\ менен шаттанып, 
Ынтымакка келгин дейт. 
 
/ч-Тъбън\н койнунан, 
Чыгышкан чыгаан уул-кыздар. 
Докторлукка жетишкен, 
Акылбек, Тасаё кыйындар. 
 
Бър\бай, Г\лбар чабандар, 
Бел байлап бороон - шамалга. 
Ж\з\нън ж\здън тъл алып, 
«Баатыр» деген наам алган. 
 
Талипбай, Суран, Шаамырза, 
Тыным кърбъй к\н\-т\н. 
Ж\н, тъл планын аткарып, 
Актаган элдин \м\т\н. 
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Атай берсек алдыёкы, 
Адамдар абдан къп экен. 
Жаза берсек аларды, 
Узак дастан съз экен. 
 
80 жылдык майрамга, 
Арнап келген ыр десте. 
«Жумабаев» мектеби, 
Кармап берген ыр кесе. 
 
Ърдъш айылы кабылдап, 
Таштап кетти ыр кесе. 
Ормонкулдай эл башы, 
Алып калды ыр кесе. 
 
Ыр кесенин кезегин, 
Ъткъръб\з эми деп. 
Ак-Жай айылы б\т дарбыйт, 
Кезек бизге келди деп. 
 
С\й\н\чкъ баткан кез, 
Жаактууга жай бербес. 
Чечендер менен ырчылар, 
Даярданып жаткан кез. 
 
Шаёдуу болсун кадамы, 
Шайыр болсун жаштары. 
Ушундай салттуу ыр кесе, 
Ът\п турсун ар дайым. 
 
Илгертен калган ушул салт, 
Жайыла берсин элиме. 
Муундан муунга уланып, 
Шаттык к\н болсун жеримде. 
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Ыр кесе алуу салт экен, 
Ырды ырга улайлы. 
Катарга алып жаштарды, 
Ыр кесени сунайлы. 
 
Шайырлар къп элимде, 
Таёшый берсин обону. 
Эл ичинде талантты, 
Элибиз билсин оболу. 
 
Улана берсин саамалык, 
Кесени колго алалык. 
Ърдъш, Ак-Жай бъл\нбъй, 
Ынтымак менен жашайлык. 
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ЧЫГААНДАРГА 
 

Улуу тоодо торолуп кыргыз уулу, 
Айылдарда чоёойгон кыргыз кызы. 
Докторлукка жетишти талыкпастан, 
Тыным албай изденип к\н\-т\н\. 
 
Бир мектепте окушуп чогуу баскан,  
Элдин ж\г\н аркалап калкка жаккан. 
Эмгектенип эл \ч\н ар кай жерде, 
Жыйырма жылда чогулуп баарлашкан. 
 
Къчмън кыргыз боз \й\н тигип алып, 
Сыймыктанып ат тъълъргъ минип алып. 
Бабалары жашаган улуу тоодо, 
Кундуз жака ичиктерди кийип алып. 
 
Желе байлап бээ сааган энекелер, 
Кыргый м\чъ кымча бел жеёекелер. 
Жигиттери ак калпак кийип турса, 
Ак мъёг\л\\ Ала-Тоодон элес берээр. 

 
 

МАРАТ СУЛТАНОВГО 
 

Алайдын чыгаан уулусуё, 
С\йлъйс\ё създ\н туурусун. 
Жалган съз менен келишпей, 
Чын съз\ё менен сулуусуё. 
 
Търага наамыё кут болсун, 
/й\ёъ бакыт кут консун. 
Элиёдин тийип батасы, 
Кайрат кубат, к\ч болсун, 
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Эмгегиё сиёсин элиёе, 
Оомат келсин жериёе. 
Кут болуп ордуё ъз\ёъ, 
Тукумуё ъс\п кемибе. 
 
Кыйналган элдин абалын, 
Сессияга кабарла. 
Къё\л\ёъ т\йъ ж\р, 
Жаштар кандай абалда. 
 
К\н\-т\н\ толгонуп, 
Элиёдин камын ойлонуп. 
Ак кызматыё арнай бер, 
Ыкыбалыё зор болуп. 
 
Ъз\ёъ тилейм жакшылык, 
Сапарыё ачык жол болсун. 
Жигит пири Шаймерден, 
Ата-бабаё колдосун. 

 
 

АЯШЫМ ТООКЕБАЙ АЛМАМАТОВГО 
 

Абийир менен ар намыстуу алганыё, 
Ушул чакан ыр дестемди арнадым. 
Турмушуёдун биримдиги кут болуп, 
Рахатын теё кърг\лъ балдардын. 
 
Ъздъшт\р\п татаал турмуш д\йнъс\н,  
Мал багуунун ыкмаларын \йрънд\ё.  
Уул кыздарды эрезеге жеткирип, 
Жашоодогу жакшы жакты \йрътт\ё. 
 
Ызаат - сыйын аябады балдарыё,  
Жети-Ъг\з, Чолпон-Ата, Ысык-Къл. 
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Курорттордон-курортторду кыдырткан, 
Уул-кыздардан жоктур эми арманыё. 

   
 

КАСЫМ  УУЛУ С/Й/НБАЙГА 
 

Кулунусуё ардактаган элиёдин, 
Сыймыгысыё куттуу Алай жериёдин. 
Арышыёды кенен таштап талбагын, 
Максат кылган багытыёдан жазбагын. 
 
Шумкар сындуу талыбасын канатыё, 
Дарыядай ташкындасын талантыё. 
Д\ёг\рът\п д\йнъ элине таанытып, 
Даёазала энелердин санатын. 
 
Ак элечек энелериё алкашып, 
Ай ж\з\нън мээримдерин тъг\шът. 
Ак сакалдуу аталарыё сага арнап, 
Аябастан баталарын беришет. 

 
 

БААТЫРДЫ ЭСКЕР// 
 

Социалисттик эмгектин, 
Баатыры деген наам алган. 
Къз\ ътсъ да д\йнъдън,   
Артында атак, даёк калган. 
 
Жакшы атак алып эл \ч\н, 
Ата-журт, туулган жер \ч\н. 
Кадырмамат атабыз, 
Арнаган калкка дем к\ч\н. 
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Элим деп иштеп эл \ч\н, 
Кыргызымдын жери \ч\н. 
Ъзгъчъ адам сезилет, 
Элден да башка мен \ч\н. 
 
Уулдары удаа търъл\п, 
Камкордукка бълън\п. 
Алышты билим булагын, 
/йрън\п т\рк\н ънър\н. 
 
Ъзгър\ш менен Санталат, 
Ээрчишип ж\ргън эки ынак. 
Убайга салды ъз элин, 
Жакшыдан калбай бир туяк. 
 
Партия \ч\н жан \ръп, 
Ийгиликке жетишти. 
Элим \ч\н деп ж\р\п, 
Д\йнъдън ът\п кетишти. 
 
Асанбек, Жеёиш, Абдрай, 
Алымдуу иштер ж\рг\зд\. 
Ъм\р\н арнап элине, 
К\т\\с\з ът\п к\йг\зд\. 
 
Транспорт байланыш, 
Министри болгондо. 
Абдразак Султанов, 
Къб\н салды оё жолго.  
 
Къп иштеп къз\ каныгып, 
Жашынан оозго алынып. 
Партия \ч\н эл \ч\н, 
Атагы чыкты таанылып. 
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Чындыкты айтып чыркырап, 
Орундатып създър\н. 
Кашакъй калп съз с\йлъшпъй, 
Айыпка жыккан ъздър\н. 
 
Чындык \ч\н эл \ч\н, 
К\й\п-бышкан жан эле. 
Кайратын салып калкым деп, 
Къкжалдыгы бар эле. 
 
Кичи пейил жънъкъй, 
Къргънд\н къън\н тындырган. 
Д\н\йъ м\лкт\ ойлонбой, 
Жылуу създ\ сый кылган. 
 
Т\бъл\к эли туу туткан, 
Татыктуу элдик инсандар. 
Т\бъл\к жанып элиёде, 
Жарык берген нур шамдар,   
 
Эскерип элиё ж\ръктъ, 
Атыёды сактайт т\бъл\к. 
Илимд\\ уул кыз къбъй\п, 
Жолуёду улайт \йрън\п. 
 
Уулдары Марат, Оморго, 
Тарбия берген татыктуу. 
Ъз\ёдъй чындык съз с\йлъп, 
Элинен алкыш алышты. 
 
Артыёда уулдар жетилип, 
Алдыёкы инсан болушту. 
Омор, Марат азамат, 
Алтындан такка конушту. 
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/м\т\н актап элинин, 
Атагын жайып жеринин, 
Абийири менен ак иштеп, 
Актасын элдин ишенимин. 
 
Кызматыё калды мекенде, 
Ысымыё калды мектепте. 
Т\бъл\ккъ унутулбай, 
Изиё калды жергеёде. 
 
 

ЭЛ /Ч/Н ИШТЕГЕНДЕР 
 

Атадан туулган азамат, 
Акматбек иним даёктанат. 
Алык-салык жагынан, 
Алдыга элин алпарат. 
 
Омардын уулу Жолдубай, 
Согушту жеёип келди жай. 
Талыкпай багып топозду, 
Ътъд\ кызмат къп жылдар. 
 
Кирешел\\ мал тармак,  
Жолдош, Али башкалар. 
Эт планын толтуруп, 
Топоз ферма башкарган. 
 
Ъпкъ оорусу боюнча, 
Оорутпай элди коюуга. 
Алдын-ала дарылоо, 
Кушбактын бар оюнда. 
 
Элдин алып алкышын, 
Жаныш врач жадырайт. 
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Тажрыйбасы къп жылдык,  
Алдына адам салдырбайт. 
 

Ыбышов Эркинбай агай, 
Султановдор мектебин. 
Къп жыл бою башкарган. 
Алдыга с\ръп жаштарды,  
Атак даёк менен алпарган. 
 

Эс алууга чыкканда, 
«Терек Дабан» китебин. 
Басмадан басып чыгарып, 
Ыраазы кылды б\т элин. 
 

Жатакана, ашкана, 
Жол боюна салышкан. 
Назарбек менен Г\лбарды, 
Жалпы эли таанышкан. 
 

Кыйынчылык жылдары, 
Камсыз кылган ун менен. 
Бей-бечара, жесирге, 
Жардам кылып пул берген. 
 
Боорукердик канында, 
Тууган-жолдош жанында. 
Бирдей карап адамга, 
Ылгабай жакшы-жаманга. 
 
Колунда барын аябай, 
Бечарага кол созду. 
Баалап эли эмгегин, 
Ъкмътт\ккъ кърсътт\. 
 
Рабкооптун складында, 
Къп жыл иштеп Асыран. 
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Элге керек товарды, 
Оштон тынбай ташыган. 
 
Эмгектин кър\п \з\р\н, 
Сый-урматка татыды.  
Беш убак окуп намазды, 
Ыймандуу имам атыкты. 
 
Белгил\\ сарттар элинен, 
Эшенали, Артисбек. 
Меккеге барып сыйынып, 
Ажы болуп келишкен. 

 
 

20 ЖЫЛДЫК Б/Т/Р//Ч/ЛЪРГЪ 
 

Б\т\р\п мектебиёди коштошоордо, 
Кош дебей ушул създ\ айтуу оордоп. 
Акыркы жолу мектеп партасынан, 
Козголдуё ъз\ёд\ ъз\ё араё зордоп. 
 
Ай ът\п жылдар ът\п алга жылат, 
Ар т\рд\\ чиркин тагдыр алмашылат. 
Бир кезде кош айтышкан агайларга, 
Кайрылып жыйырма жылда келдиё самап. 
 
Бул жолу демд\\ келдиё, шаёдуу келдиё, 
Балдардын келечегин ойлоп келдиё. 
Фундамент бышык болсун т\бъл\к деп, 
Мектепке кубанарлык белек бердиё. 
 
Кудайым чыё ден-соолук берсин дайым, 
Ишиёер илгерилеп мындан ары. 
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Дагы да салымдарын кошо берсин, 
Кайратман жыйырма жылдын шумкарлары. 
 

Каалайбыз ден соолукту баарыёарга, 
Ак тилек жашыёарга карыёарга. 
Элибиз бейкут жашап ынтымакта, 
Нур жаасын куттуу калкым жалпыёарга. 
 

 
КРнын ДЕПУТАТЫ 

ЖУМАЕВ ШАМУРЗАГА 
 
Мал багып ат жалында чыйрак ъст\ё, 
Талыкпастан ътъс\нън чыктыё къпт\н. 
Таамайлап буруп кепти башка жакка, 
Ар бир създ\н маанисин талдап ътт\ё. 
 

Мекениё бийик търл\\ жайлоо болду, 
Максатыё малга тоют камдоо болду. 
Тынч алып эс алууга келгениёде, 
/й-б\лъёъ мээримиёди арноо болду. 
 

Къпт\ кър\п, къпт\ билдиё жашыёдан, 
Жаш чабандар ъс\п чыкты артыёдан. 
Эмгегиёдин акыбетин билдирет, 
Тъш\ёдъг\ орден, медаль жаркылдап. 
 

Баатыр эне жубайыёдын бактысы, 
/й\ёдъг\ уул-кыздардын шаттуусу. 
Нург\л ырдап обон созуп таёшыса, 
Ыр билбеген кете т\шът шаштысы. 
 

Бул д\йнъдъ балдар \ч\н тирексиз, 
Узак жашаё, балдарга сиз керексиз. 
Уул кыздардын урмат сыйын теё кър\п, 
Пенсиянын \з\р\н кър демекпиз. 
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КАРЫЯЛАР К/Н/НЪ АРНОО  
 

Ак сакалын жайкалткан, 
Аталар эсен аманбы? 
Ак элечек энелер, 
Жалпыёа айтам саламды. 
 

Ата-журт \ч\н аянбай, 
Ак ниет кызмат кылдыёар. 
Къё\лд\н буруп борборун, 
Колхоз совхоз курдуёар. 
 

Тыным албай к\н\-т\н, 
Аткарып элдин \м\т\н. 
Ийгиликтер жаратып,  
 Моюнга алдыё т\йш\г\н. 
 

Коммунисттик партия, 
Милдетти тагып жалпыга. 
Билим алып, къп окуп, 
Таанылды кыргыз калкыма. 
 
Ленин орден тагынып, 
Чабандар чыкты калкымдан. 
Депутат болуп шайланып, 
Кыйындар чыкты таанылган. 
 
Эмгегиёер бааланып, 
Элим сыйлайт баарыёды. 
Ак кызматты аткарган, 
Ак элечек ак калпак, 
Ак сакалдуу карыёды. 
 
Майрамыёар кут болсун, 
/й\ёъргъ кут консун. 
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Насип кылып мал м\лк\ё, 
/й-б\лъёър тынч болсун. 
 
/лг\ \йрънс\н жаштар да, 
Оё жол билсин балдар да. 
Акыл кеёеш кеп уксун, 
Насаат създ\ аяба. 
 
Элим \ч\н къё\лд\\, 
К\ндър ътс\н дедик биз. 
Ыр кесени чогултуп, 
Майрам кылып кеёешип, 
Ъткъргън\ келдик биз. 
 
Тынчтыкта болсун жерибиз, 
Аман болсун элибиз. 
Ырыс кешик ынтымак, 
Береке болсун дейлик биз. 
 
Батасын алгын карынын, 
Сен дагы бир к\н карыйсыё. 
Жаш кезиёде эсирбей, 
Сыйлагын элдин карысын. 
 
Бул майрамда демъърч\, 
Депутаттар келишти. 
Карылардын к\н\нъ, 
К\чт\\ жардам беришти. 
 
Ак батаёы бериёер, 
Ар ънърд\ кър\ёър. 
Кыдырып элди ыр кесе, 
Шаттыкка толсун къън\ёър.  
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ЭРКИНБАЙ ЫБЫШОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК 
КЕЧЕСИНЕ АРНОО 

 
Айтылуу Терек айылым, 
Далайга кеткен дайыныё. 
Чыгармачыл таланттуу, 
Элиёден чыккан шайырыё. 
 
Султановдор ъскън жер, 
Адилдик кылган далай эр. 
Атагы чыгып ак иштеп, 
Элибиз тъккън маёдай тер. 
 
Алдыёкылар сабында, 
Эл \ч\н кър\п камылга. 
Марага кошкон к\л\ктъй, 
Эркинбай азыр табында. 
 
Чыгармачыл иштериё, 
Ърк\ндъй берсин алдыга. 
Руханий жан д\йнъё, 
Таасир берсин жалпыга. 
 
Ъм\р\ё узун болушун,  
/й\ёъ бакыт конушун. 
Ак тилек менен каалаймын, 
Чыгармаё сынга толушун. 
 
Омады конуп башыёа, 
Курчуй берсин каламыё. 
Чыгармаёдын тушоосун,  
Элиё чечип бааласын. 
 
Ыр д\йнъс\ чабыттап, 
Съз бермети чубалсын.  
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Ар бир сабын ырыёдын, 
Окуган адам кубансын. 
 
Шыдыр болуп жолдоруё,  
Кыдыр болсун жолдошуё. 
Ден-соолук берип темирдей, 
Алла-Таалам колдосун! 

 
 

ЖЕРГИЛИКТ// КЕЁЕШТИН 
ДЕПУТАТТАРЫНА 

 
Мандатыёар кут болсун, 
/й\ёъргъ кут консун. 
Алтындай болгон башыёар, 
Ден-соолукта тынч болсун. 
 

Эл \ч\н иштеп талыкпай, 
Ынтымакта бололу. 
Сессияда кызаёдап, 
Кажышканды коелу. 
 

Эл \ч\н кър\п камылга, 
Маселени чечкиле. 
Ътър кетер съз ътсъ, 
Бир бириёди кечкиле. 
 

Эл \ч\н кър\п камылга, 
Абдиш агай алдыда. 
Таш към\р менен б\т элди, 
Камсыз кылат жакында. 
 

Бей-бечара жесирге, 
Към\р берип жылыткан. 
Кам кър\п калыё эл \ч\н, 
Жакыр элди унутпаё. 
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Ийгилик каалап силерге, 
Ак жол тилеп туралы. 
Депутаттык кызматын, 
Карап байкап угалы. 

 
 

ЭНЕЛЕРГЕ ЫР ДЕСТЕ 
 

Куттуктайбыз энелер, эжекелер, 
/йд\н куту ак жоолукчан жеёекелер. 
Жадыраган \й\б\зд\н тър\ндъг\, 
Ачык пейил мээримд\\ жан белеёер. 
 
/й\ёъргъ бакыт кушу коно берсин, 
Уул кыздарыё бойго жетип толо берсин. 
Ъздър\нъ т\бъл\кт\\ жар табышып, 
Арзуу с\й\\, махабатты ойлой берсин. 
 
Каалоо -тилек ишке ашып, бакыт консун, 
/й\ёъргъ к\лк\ - шаттык, ырыс толсун. 
Жеёилиёди жерден алган эё жароокер, 
Маёдайыёда ызаттаган келин болсун. 
 
Аялзаты мен силерди ыйык тутам, 
Ак тилекте ыр дестеми сизге сунам. 
Алла Таала кабыл кылсын оюбузду, 
Ырларымды ж\ръг\мдън арнап турам. 
 
Ърдъш айылын мекендеген Н\рб\ эжем, 
К\л\п - жайнап, к\лк\ чайган ж\зд\\ эжем. 
Куттук айтып, бир кубантып алайынчы, 
Сизге арнаган ырлар ушул кутман эжем. 
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КУТУШОВА ИБАРАТКА  
 

Эки жубай /ч-Тъбъ эли ън\ксъ деп, 
Бай жашашып маданиятка кън\ксъ деп. 
Эс алышып къё\лдър\ кътър\л\п, 
Рахатын бул турмуштун кър\шсъ деп. 
 

Чънтъг\нън акча берип, кыйылбастан, 
Клубду койду жасалгалап, чыйыр баскан. 
Жаштар \н\ жаёырып обон созуп, 
Эл агылып кирип чыгат тыйылбастан. 
 

Кызгалдактай жайнап ъс\шс\н деп,  
Алты кызга форма берди кън\шс\н деп. 
Келечеги кеё болуп уул кыздардын, 
Ыр бийчилик ънърлър\ ън\кс\н деп. 
 

Куттук айтып кубанабыз, аялзатка, 
Ыраазылык билдиребиз Ибаратка. 
Эли \ч\н аябаган эч нерсени, 
Баалап туруп атадык «биздин датка». 
 

Бай турмушта канчалаган жашап жатат, 
Машина алып, \й\н укмуш жасап жатат. 
Айткылачы Ибараттай кимиси бар,  
Эл \ч\н ким эмнени атап жатат. 

 
 

АЙША МОЛДОТАШОВАГА 
 

Мектепти оёдоп берет деп, 
Ишенип элиё с\й\нд\. 
Аялдан башчы болду деп, 
Къръ албастар к\й\нд\. 
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Семинар ът\п мектепте, 
Жакшы атак алдыёар. 
Тарых музей, тил каана, 
Кабинет ачып алдыёар. 
 
Тазалык жактан мыкты деп, 
Мектепти алга с\ръд\ё. 
Тартип жактан азыраак, 
Кыйналып далай ж\дъд\ё. 
 
Тууганчылык жек-жааттык, 
Бар жерде болот ыркырак. 
Калыс карап так с\йлъп, 
Иштеген жакшы ынтымак. 
 
Сырыёды Айша алдырба, 
Ъз\ёъ камчы салдырба. 
Менменсиген тууганга, 
Бийлигиёди алдырба. 

 
 

КУРШАП ООРУКАНАСЫНЫН 
ДАРЫГЕРЛЕРИНЕ ЫРААЗЫЧЫЛЫК 

 
Колу жеёил Исакова Катичахан, 
Ж\ръг\мдън айтамын, ысык салам. 
Башыбызга баш кошушкан, бул жашоодо, 
Алкыш айтам, ж\р\ё\з эсен-аман. 
 
Сиз тейлеген търът \й\, мага ыйык, 
Неберемди кучактаттыё, бекем с\й\п. 
Уул-келиндин кабактарын жадыратып, 
Кубанттыёар, капаны айдап ойноп-к\л\п. 
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КИНДИК ЭНЕГЕ 
 

Умай эне колуёуз дарт кърбъс\н, 
Ж\з\ё\здъ дайыма к\лк\ ойносун. 
Тартууладыё с\й\н\чт\ уул-келинге, 
Силерди да Алла Таалам колдосун. 
 
Къп энеге с\й\н\чт\ тартуулаган, 
Алдыда оор т\йш\ктън тартынбаган. 
Эч качан арыбастан, чарчабастан, 
/й-б\лъё\з тынч болсун эсен-аман. 
 
 

ТАЙ ЭЖЕГЕ 
 
Мээримиёизге рахмат, Тай эжебиз, 
Эмгегиёиз сиздики эбегейсиз. 
Алкоо създън башкача белегим жок, 
Жупуну экен кудагый дебесеёиз. 
 
Эки жаштын тилектери кабыл болсун, 
Тапкандары буюруп, таттуу болсун. 
Байлык акча баардыгы колдун кири, 
Алтын башы балдардын аман болсун. 
 
 

КИТЕПКАНАЧЫ 
 
Китептердин д\йнъс\н аралаган, 
Терс каарманды жек кър\п табалаган. 
Эс акылы берилип образга, 
Жан д\йнъс\н жаёылап жарата алган. 
      
Окурманга т\ш\нд\р\п китеп сырын, 
Жан д\йнъс\ жалындап сунуш кылды. 
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Кээде Манас, Каныкей, Сейтек кылган, 
Айч\ръктъй аккуу болуп канат каккан. 
     
Руханий байлык элге таратышкан, 
Жаш муундарга акыл айтып баратышкан. 
Билинбеген эё жънъкъй бул кесипте, 
Ала-Тоодой албан иштер жаратышкан. 
      
Китепканачылар албан ойдун кенчисиёер, 
Жетишпеген маалыматты берч\с\ёър. 
Жан д\йнъс\ жабыркаган адамдарга, 
Жардам кылып акыл ойду бълч\с\ёър. 
     
Китептердин д\йнъс\н талдап кърсъё, 
Тандап туруп сунуштап акыл берсеё. 
Ой д\йнъёд\ бъл\ш\п китепкъйгъ, 
Жан д\йнъс\н тазалап жардам берсеё. 

 
 

БЕШИК БООЁОР БЕК БОЛСУН 
 

Уулуёдун узун болсун ъм\р\, 
Ачык болсун дайым жаркып къё\л\. 
Ата-энеси сыймыктанган жароокер, 
Ъс\п-ън\п боло берсин эл уулу. 
     

Ъбък болуп жълък болуп ъз\ёъ, 
Нур тъг\л\п к\л\п турсун къз\ёдъ. 
Жароокердик, эр ж\ръкт\к жаралсын, 
Тоолуктардын м\нъз\ ойноп сезимде.  
 

Эл батасы къкълът\п уулуёду, 
Улам бийик кътъръ бер тууёду. 
Сыймык менен элиё тосуп алдыёдан, 
Уул артынан ээрчите бер уулуёду. 
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Ак жол каалап чоё энеси маёдайда, 
Ууздай ширин таттуу съз\ таёдайда. 
Бой кътърбъй уулуё тартып ъз\ёд\, 
Эл журтуна келтиришсин зор пайда. 
  
Ак сакалдуу карыя бол балпайган, 
Ак элечек байбичеё да балпайган. 
Бирге кър\п уул кыздардын урматын, 
Узак жашап, урмат-сыйлуу картайсаё. 

 
 

ЧЫНАР МАМЫТОВАНЫН  
ЪМ/Р ТАРЖЫМАЛЫ 

 
Айтылуу Алай жеринде, 
Теректин сарттар элинде. 
Търъл\п июнь айында, 
Чоёойдум айыл жеринде. 
    
Т\пк\ атабыз жердеген, 
Уюткулуу эл деген. 
Кадырмамат Султанов, 
Эл \ч\н иштейм, мен деген. 
     
Тоолору толгон кайберен, 
Кыйындар ъткън мен деген. 
Абдразак, Жеёишбек, 
Буларга кимдер теё келген. 
    
Чабандес Талип балбандын, 
Б\лъъс\ндъ търългъм. 
Жигиттер менен алышып,  
Ат жалында чоёойгом. 
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Атам Талип айтылуу, 
Алайдын тър\н жайлаган. 
Апакем чебер Майликан, 
Колунан къър\ тъг\л\п, 
Берекеси жайнаган. 
   

Кыргыздан жети азамат, 
Ат оюнга катышкан. 
Ростов на Донуда, 
Кыргыздын коргоп намысын, 
Баалуу сыйлык алышкан. 
    

Ошол жети жигитке, 
Башчылык кылган менин атам. 
«Папах» оюну боюнча, 
Командалар таё калган. 
    

Апам т\рк\н боектон, 
Оймо салган кийизге. 
Чийди чырмап т\рлънт\п, 
Ууздугун билгизген. 
    

Он баланы чоёойтуп, 
Иштеп ишке \лг\ргън. 
Мал багуунун т\йш\г\н, 
Кошо баарын б\т\ргън. 
    

Апамдын алып \лг\с\н, 
Оймо оюп машыктым. 
Кыялданып изденип, 
Айылда чебер атыктым. 
    

Мен жасаган буюмдар, 
Кыз себине жарашсын. 
Оймолонгон шырмалга, 
Суктанышып карашсын. 
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Жакшылыкка жумшалып, 
Жарасын дейм керекке. 
Кыз-жигитке арналып, 
Тойго берсин береке. 
    
Кайын журтум /ч-Тъбъ, 
Гежигенин жеринен. 
Даёкы кеткен атактуу, 
Бий тобуна келинмин. 
    
/й-б\лъмд\ билдирсем, 
Абсейит менин жолдошум. 
Кыйынчылык к\ндърдъ, 
Дем берген менин коргоочум. 
    
Эки уул, эки кызым бар, 
Алар менин тирегим. 
Аман ж\рс\н эл менен, 
Алладан менин тилегим. 
   
Таанышуунун алдында, 
Амандык тилейм жалпыёа. 
Улуу кич\\ баарыёа, 
Салам айтам калкымдан. 
    
Чынардай болуп къктъ деп, 
Чынарга чырпык жетсин деп. 
Атымды Чынар коюптур, 
Эл кызы болуп ъсс\н деп. 
    
Алдыёарга келдим мен, 
Ънър\мд\ кърс\н деп. 
«Чебер айым» атакты, 
Калыстар тобу берсин деп. 
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ЖЭЭНИМ НАЗАРБЕККЕ 
 
Туулган айлым Теректин, 
Койнунда ъскън Назарбек. 
Акылгъй кыйын чыксын деп,  
Атыёды койгон Назар деп. 
    
Ата-энеёдин ишеничин, 
Актаган уул сен чыктыё. 
Кызмат кылып эл \ч\н, 
Даёкталган уул сен чыктыё. 
    
Тамчыдан суусу куралган, 
Мустагы кетпей суу аккан. 
Ыйык жерди туруктап, 
Сыйынып эли кубанган. 
    
Мейманкана, ашкана, 
Салышып элди тейлеген. 
Назарбек менен Г\лбарлар, 
Иштешти эч бир кебелбей. 
    
Абал кыйын мезгилде, 
Камсыз кылган ун менен. 
Кыйналган элдин къйгъй\н, 
Назардан башка билбеген. 
     
Башкарып Алай ъкмът\н, 
Аткарган элдин м\дъъс\н. 
Уюштуруу жагынан,  
Алдыёа сенин ким ътс\н. 
   
Ишкерчилик боюнча, 
Агахан менен дос болдуё. 
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Зарыккан ишин б\т\р\п, 
Ыраазы кылдыё къп элди,  
      
Тоолорундай Алайдын, 
Бийиктиги бар экен. 
Дайрасындай Теректин, 
Кенендиги бар экен. 
 
Эё жакшы сапаттарыёды, 
Айта берсе къп экен. 
Атанын уулу Назарбек, 
Айтылган съзгъ бек экен. 
    
 

РАЙОНДУК МАДАНИЯТ БЪЛ/М/Н/Н 
БАШЧЫСЫ  ЫРАИМБЕРДИГЕ 

 
Маданият бъл\м\н, 
Атак даёк менен жетектеп. 
Намызды колдон чыгарбай, 
Бизден ким оозуп кетет деп. 
    
Тынымсыз иштеп талыкпай, 
Ийгиликтер жараттыё. 
Ар жыл сайын сыйланып, 
Ордосун т\зд\ё таланттын. 
     
Ыр - к\\ менен таё атып, 
Ынтымактуу жамаатыё. 
Жалил, Эдил, Кубаныч, 
Оё жагыёда канатыё. 
    
Учкундан жалын тутанып, 
Сыйлыкка сыйлык уланып. 
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Жамаатты бълъп сыймыкка, 
Медалга жеткин кубанып. 
    
Эл журтумдун мурасын, 
Сактап келдиё коротпой. 
Мазмундуу кыргыз ырларын, 
Барктап келдиё жоготпой. 
 
Элдин актап \м\т\н, 
Чымыркангын к\н\- т\н. 
«Мурас» жылын ъткър\п, 
Катуу чыксын д\б\рт\ё. 
    
/й-б\лъё менен ынтымак, 
Узак жаша ж\з жылдап. 
Албан иштер жаратып, 
Элиёе кылгын ак кызмат. 
    
Уулдун кър\п урматын, 
Келиндин кърг\н кызматын. 
Жубайыё менен теё карып,  
Небере с\й\п тынч жаткын. 
     
/й\ёъргъ кут консун, 
Майрамыёар кут болсун. 
Иштеген ар бир ишиёер, 
Ийгилик менен коштолсун. 
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ОБЛАСТТЫК НЕРВ ООРУЛАР БЪЛ/М/Н/Н 
ВРАЧЫ САЛИЕВА БАКТЫГ/ЛГЪ 

 
Мамилеси жылуу с\йлъп кубантып, 
Оорулуунун къё\лдър\н жубатып. 
Кирпигиёдин кыймылдашын байкаган, 
Къз карашы тартуу кылат кубатты. 
      
Съз\ё дары мамилеёе кубанып,  
Жылуу създън ъм\ргъ ъм\р уланып. 
К\ндъ \ч маал кабар алып оорудан, 
Канын ълчъп акыбалын сураган. 
      
Ак эмгекти арнай бергин элиёе, 
Ээ боло бер къпт\н мактоо съз\нъ.  
Оорулуунун даба таап дартына, 
Дайым мээрим жайнап турсун къз\ёдъ. 
 
Жылуу създър кубат берип сезимге, 
Дары дармек сиёип жатты ъз\мъ. 
Кандай мактоо алкоо създър айтсаё да, 
Татыктуусуё Салиева съз\нъ. 

  
 

УЛУКБЕК МЕНЕН АИДА 
 

Куттуу болсун тоюёар, 
Тъп келишсин оюёар. 
Ажырабай т\бъл\к, 
Бирге болсун колуёар. 
   
Турмуштун кармап туткасын, 
/й\ёърд\ кут бассын. 
Бак даарып кызыр жылоолоп, 
Ынтымак ырыс нур чачсын. 
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Къшъгъёър къгър\п, 
Бак таалайга бълън\п. 
Ынтымак ъм\р с\рг\лъ, 
Алтындан бешик ъёър\п. 
     
Ыймандуу ыйык болгула, 
Абийирд\\ тунук болгула. 
Кайын ата кайын энеге, 
С\йк\мд\\ балдар болгула. 
 
  

ТОЮЁАР ТОЙГО УЛАНСЫН 
 
Самаган менен Бегимжан, 
Жаралган эмес тегинден. 
Атасы Мамыт, Мырзамат, 
Атагы чыккан кезинде. 
    
Каныкейдей акылман, 
Аялдан чыккан асылзат. 
Г\лс\н менен Муктарам, 
Чебердик жактан  таанылган. 
 
Тарбиялап балдарын,  
Уядан таптап куш кылган. 
Акылгъй кыйын болсун деп, 
Канатын к\\лъп учурган. 
    
Жакшы атанын балдары, 
Кърбъй кетти арманы. 
Ыраазы болуп ар дайым, 
Колдоп ж\рс\н арбагы. 
    
Пайгамбар берип батасын, 
Байлар берип дъълът\н. 
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Элестетет Самаган, 
Даткалардын съълът\н. 
    
Мартабасын ашырган, 
Береке тъг\п чачылган. 
Ак тойго к\бъ болсун деп, 
Самаган эли-журтун чакырган. 
    
Жароокер эне Бегимжан, 
Жаралган эмес тегинден. 
К\лъ с\йлъп шыёкылдап, 
Курманжандай керилген.  
     
Търд\н кърк\ балпайган, 
Кутман кары болгула. 
Уул-келиниё ызаттап, 
Кызмат кылсын колуёда. 
    
Уул келиндер урматтап, 
Кыйындыгыё тартышсын. 
Сыйлашып улуу кич\\н\, 
Ээси болсун алкыштын. 
    
Тоюёар тойго улансын, 
Баш кошкон эки жубайдын. 
Максаттары ишке ашып, 
Ата-энесин кубантсын. 
 
Бактыбек менен Элиза, 
Ак тоюёар кут болсун. 
Т\бъл\к болуп бактылуу, 
/й\ёъргъ кут консун. 
    
Кайын журтту сыйлаган, 
Ак жолтой жубай болгула. 
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Элиёе кылып ак кызмат, 
Атак даёкка конгула. 
    
Къшъгъёър къгърс\н, 
Тукумуё ъс\п къбъйс\н. 
Элиёдин алып батасын, 
Алтындан бешик ъёърг\н. 
 
 

АТАКТУУ АКУШЕРКА  
СОНО ЖУСУПОВАГА 

 
Алтын колдуу энебиз, 
Ай менен к\нгъ теёейбиз. 
Уулдардын кър\п урматын, 
Узакка жашай бериёиз. 
    

Сиз басып ъткън чыйырлар, 
Жете албас эчен кыйындар. 
Ардагы болуп элимдин, 
Атыёыз калсын кылымдар. 
     

Жашыёдан иштеп эл \ч\н, 
Кадыр барктуу болдуёуз. 
/ч миёден ашык уул кызга, 
Киндик эне болдуёуз. 
    

Ээрчишип иштеп эки жар, 
Тъп келишкен эки пар. 
Эл \ч\н иштеп к\н\ - т\н, 
К\тт\ёър к\ч кадыр барк. 
    

Эмгектен алып атак даёк, 
Элдин ж\г\н аркалап. 
Кош бойлуу аял кър\нсъ, 
Аяп турчу, калкалап. 
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Жанын аяп койбостон, 
Акушер гана болбостон, 
Жарынын ишин б\т\р\п, 
Жардам берип колдогон. 
     
Эл кыдырып к\н\ - т\н, 
Аткарып элдин \м\т\н. 
Ар бир \йдън кеминде, 
Киндигин кестиё эки \чт\н. 
     
Туйгундан тулпар туулат, 
Энекеге сый урмат. 
Къпт\ аткарган башынан, 
«Умай эне» туюлат. 
    
Ар бир \йгъ кубаныч, 
Тартууладыё кебелбей. 
Бир \й-б\лъ чырдашса, 
Таттууладыё Энедей. 
    
/ч-Тъбън\н аймагы, 
Калкы сага карады. 
Кан басымын текшердиё, 
Къп търъгън аялдын. 
    
Алай айыл аймагы, 
Алар да сени тандады. 
Акушер гинекологдор, 
Караандабай чандады. 
  
Калдыёыз далай кар басып, 
Тажрыйба алмашып. 
Търъй турган аялдар, 
Сизди гана самашып. 
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Тобокелге салуучу, 
Търът\ оор аялды. 
Садагалап айланып, 
Тынч търът\п алуучу. 
     
Жаёы имарат камдаткан, 
Чоёдор менен кармашкан. 
/ч орундуу роддом, 
Тогуз орунга алмашкан. 
    
Ишти дагы жакшы иштеп, 
Талапты катуу коюучу. 
Иш бълмъс\ иретт\\, 
Тыкан аял болуучу. 
     
Търъткана тап-таза, 
Качан кирсеё иретт\\. 
Шаар тибинде салынган, 
Бълмълър\ к\нъст\\. 
     
Мыкты болуп эмгеги, 
Баалуу сыйлык тагынган. 
Эли журту, энелер, 
Алкыштарын жаадырган. 
     
Улуу менен кич\\гъ, 
Мамиле бирдей кылуучу. 
Халатындай дили ак, 
Эл \ч\н деп туруучу. 
 
Чакырган жерге баруучу, 
Уколдорун сайуучу. 
Эс ала т\шсъ оорулуу, 
Санаасы тынып калуучу. 
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Къзгъ сайса кър\нг\с, 
Т\н караёгы болсо да. 
Иттер каап абалап, 
Жолун бууп тоссо да. 
     
Коркуп койбой апкаарып, 
Татаал эмгек аткарып. 
Эркек м\нъз кыялкеч, 
К\л\п калчу назданып. 
    
Шарт, Гежиге, К\рт\кт\, 
Т\п кътъръ кыдырган. 
Ден – соолукка малчынын, 
Къё\лдър\н бурдурган. 
 
Бурганак бороон болсо да, 
Буту колу тоёсо да. 
Алып барчу къчмъ аптека, 
Кар жаап, к\ртк\ болсо да. 
 
Айрылса да жарынан, 
Ж\ръг\ болуп жаралуу. 
Эл журтунун ичинде, 
Эмгектери баалануу. 
    
Ден – соолукту кудайым, 
Берсин дайым ъз\ёъ. 
Айрылуу бар жашоодо, 
Буркурап ыйлап ъкс\бъ. 
 
/ч-Тъбъ ФАПта жолдошу,  
Фельдшер болуп иштеч\. 
Жардамга келч\ сыркоого, 
Къз ирмебей т\ндъс\. 
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Соно менен Дадабай, 
Эриш аркак жан эле. 
Элине сиёип кадыры, 
Даткалардай бар эле. 
 
Къз\ ъткънчъ Дадабай, 
Элге камкор атадай. 
Оорулууну уколдоп, 
Кыдыруучу жадабай. 
 
Малчыларды тез кър\п, 
Укол сайып кеч келип. 
Дарыларын белендеп, 
Кан басымын текшерип. 
 
Узак жолду басуучу, 
Жъъ жалаёдап баруучу. 
Машина барбас ашууну, 
Аты менен ашуучу. 
 
 

ЖАЁЫ АЧЫЛГАН БАКЧА 
 
Жадыраган бъбъктърд\н, 
Кубанычы ълчъъс\з. 
Къзд\н жоосун алып турат, 
Бакчадагы т\рк\н т\с. 
    
Кызыл жашыл шарлар илип, 
Бъбък турат шаёдуу к\л\п. 
Ак элечек Зыйнат эже, 
Салып жатат палас т\р\п. 
       
Кут болсунчу бъбъктъргъ, 
Жаёы ачылган бакчабыз. 
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Кийинки муун жълъктъргъ, 
Тийсин биздин батабыз. 
     
Ак жолтой бол алтын бакча, 
Ъсъ берсин бъбък аман. 
Тарбиялап уул кыздарды, 
Жаткандарга айтам салам. 

     
 

ТИЛ АДАБИЯТ МУГАЛИМИ, АРДАГЕР 
БЕКТУРГАН КАМЧЫБЕКОВДУН  

60 ЖЫЛДЫК МААРАКЕСИНЕ 
 

Агайым 60 жашка толуптурсуз, 
Кадырлуу карыядан болуптурсуз. 
Къп жылдык эмгегиёиз эске алынып, 
«Эл агартуунун отличниги» атка конуптурсуз. 
      
Жаныёда жароокер Чолпон айыё, 
Жашооёо кайрат берген кыйын айым. 
Уул кыздын урмат сыйын чогуу кър\п, 
Бактылуу бай байбиче болуё дайым. 
      
Алтымышты аркалаган жашыёыз, 
Ал да сиздин жашоодогу бактыёыз. 
Кудай берип к\ч кубатты кайратты, 
100 жаштын да кыйырын сиз басыёыз. 
     
Эс алуунун курагына жеттим деп, 
Къё\л ачып сайрандоону чечтим деп. 
Колдон калем карышканча жазыёыз, 
Чыгарманын \рън\н мен септим деп. 
      
Талантыёыз ташкындасын /ч-Тъбън\н тоосундай, 
Зоболоёуз кътър\лс\н, Памир Алай зоосундай. 
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Б\рк\т сымал, канат к\\лъп уча бер, 
Элдин ж\г\н моюнга алып, оорсунбай. 
       
60 жаш курагыёыз кут болсун, 
/й\ё\згъ бакыт таалай нур толсун. 
Агын суудай ташкындасын талантыё, 
Элдин деми сизге кайрат к\ч болсун. 

 
 

КУТ БОЛСУН /ЙЛЪН// К/Н/Ё 
 

Жубуё менен кошо кары, 
Куттук айтат сага баары. 
Т\бъл\ккъ бактылуу бол, 
Жубайлардын болуп алды. 
    
Ъм\рл\\ бол, таалайлуу бол, 
Ъкс\тпъс\н жакшы к\н кър. 
Ынтымактуу жубай болуп, 
Ъс\п - ън\п балалуу бол. 
    
Бул жашоодо билек т\р\н, 
Элиё \ч\н эмгек кылып. 
Адамдарды барктап сыйлап, 
Жакшылыкты жасай билгин. 
    
Жолуё даёгыр болсун дайым, 
Жарыё менен кошо баскын. 
Ден-соолугуё мыкты болсун, 
Башыёа бакыт куту консун. 
 



 143 

ЭКИ ЖАШКА КААЛОО 
 
Ак тоюёар кут болсун,  
/й\ёъргъ кут консун. 
Узак жашап теё карып, 
Ъс\п-ънгън жуп болсун. 
 
Куттуу болсун тоюёар, 
Тъп келишсин оюёар. 
Ажырабай т\бъл\к, 
Бирге болсун колуёар. 
    
Турмуштун кармап туткасын, 
/й\ёърд\ кут бассын. 
Бак даарып кызыр жылоолоп, 
Ынтымак ырыс нур чачсын. 
 
Къшъгъёър къгър\п, 
Бак таалайга бълън\п. 
Ынтымак ъм\р с\рг\лъ, 
Алтындан бешик ъёър\п. 
    
Ыймандуу ыйык болгула, 
Абийирд\\ тунук болгула. 
Кайын ата кайын энеге, 
К\й\мд\\ балдар болгула. 

 
 

ЖАШТАРГА 
 

Ар намыстуу, акыл эст\\ къп жаштар, 
Эл журтуёа кайрат- к\ч\ё сен арнап. 
Башыё токмок, карууё казык болгончо, 
Ата журттун, ак кызматын сен аткар. 
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Кыргызстандын, ачык болсун асманы, 
Жалын ж\рък, шайдоот ъсс\н жаштары. 
Кыргыз салтын бек сактаган намыскъй, 
Кыраан куштай, кыйын чыксын балдары. 
 
Акылга бай илимпоздор чыгышсын, 
Бей- бечара акыбалын угушсун. 
Кыргызымдын кыйын чыкма балдары, 
Кен байлыкты, иштет\\н\ билишсин. 
 
Адепт\\л\к акыл берсин жаштарга, 
Жаштар ъс\п, элин мыкты башкарса. 
Азгырылбай, байлык менен мансапка, 
Калыс с\йлъп эл м\дъъс\н аткарса. 
 
Ишканалар ачылса экен элимде, 
Жаштар кетпей, иштесе экен жеринде. 
Ээн калтырып куса кылбай балдарын, 
Ата - энеси, бълъсъ экен мээримге. 
 
Бар к\ч\н элине арнасын, 
Калкына жакшылык кааласын. 
Мекендин кадырын т\ш\н\п, 
Ата-журт кызматын аткарсын. 
 
Баатыр ж\рък эр - азамат търъл\п, 
Ардакталып ак бешикке бълън\п. 
Ата - эненин \м\ттър\н актаган, 
Азаматтар ъс\п - ънс\н къбъй\п. 

  

 



 145 

БАЙЫШТЫН ЖАРКЫН ЭЛЕСИНЕ 
 

Шумкар элеё, тепкени темир \згън, 
Ж\рък канап, мъгдъд\ кыргыз б\ткън. 
Улуу - Тоонун койнунан учту жылдыз, 
Унутулбайт элесиё, барда кыргыз.  
 
Белгисиз кыраан Байыш эстелиги, 
Мен окуп аты жън\ё, ойго т\шт\м. 
Жаш экенсиё Байыш сен, жаш кетипсиё, 
27 жаш кырчын курак ък\н\чт\\. 
 
Кара кемер атакты алганыёда, 
Эрдикке элиё \ч\н барганыёда. 
Ата энеё, къздъп жургън жарыё бардыр, 
Аларды арман ойго салбадыёбы? 
 
Кыргызымдын кыраандары баатыр ъткън, 
Ата журттун намысы деп шейит кеткен. 
Эрдигиёди даёазалап, эл унутпайт, 
Энекеёдин кайраты бийик чептен. 
 

 
ЫНТЫМАК БОЛ 

 
Эрегишпе мырзалар эрегишпе, 
Эрегиш\\ аягы жакшы болбойт. 
Ынтымагы жок элдин арасында, 
Ырыскыны токтотуу кыйын болот. 
 
Ъчъшпъг\н мырзалар ъчъшпъг\н, 
Ъчъш\\н\н акыры жаман болот. 
Алтын такка консо да падышасы, 
Куурайчалык элине баркы болбойт. 
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Бир жакадан баш чыгар ынтымак бол, 
Бийик болгун уулдарым бирдикт\\ бол. 
Бир бириёе бут тоспой, кол кармашып, 
Бир туугандай, бир жеёден чыгаргын кол. 
 
Калыс карап так чечип чечим чыгар, 
Мына ошондо калкыё сенин съз\ёд\ угар. 
Амал параз, куйтуларды кубаттасаё, 
Элиё сени, таш бараёга алып тынар. 
 
Эл шайлаган ардактуу депутаттар, 
Элиё \ч\н калыс карап, тараза бол. 
Кызматтарга тууганыёды коюп алып, 
Буйрук менен борбордон кезейсиё кол. 
 
Карапайым кайран эл ж\дъп кетти, 
Эбин тапкан байып жатат эсеп чексиз. 
Пособия бер\\н\ чектеп салды, 
"Араба" да доходго кирет дешип. 
 
Жигиттерди каралап к\йг\збъг\н, 
Ъч\рбъг\н энелердин \м\ттър\н. 
Уулдары \ч\н энелери митингде, 
Так жана адилетт\\ чечимди к\т\п. 
 
Азапты да тозокту да тарткан эне, 
Тун уйкусун \ч бъл\п баккан эне. 
Бул жашоонун азабын кътъръ албай, 
Кара жанын садага чапкан эне. 
 
Элимдин кыжырына тийбе бъъдъ, 
Кыйын чыкма мырзаларга койбо к\нъъ. 
Кыргызстандын тынчылыгын сактайм десеё, 
Ич тардыкты жоготуп, тереё ойлон. 
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Т\нд\к - т\шт\к деп экиге бъл\нбъг\н, 
Бири - бириёден кыйын болуп кър\нбъг\н. 
Алакандай кыргыз жерин ън\кт\рбъй, 
Ък\нд\рът, бир четинен кемиргениё. 
 
Ак караны ачыктап байка тереё, 
Кара кылды как жарган калыс менен. 
Эл алдына алып чыгып мойнуна кой, 
Тастыктап так маалымат далил менен. 
 
Жетимдин къз\ндъг\ ыйын т\ш\н, 
Жесирдин ж\ръг\ндъ муёун т\ш\н. 
Жеринде запкы къргън бей бечара, 
/м\т \збъйт, адилетт\\ чечим к\т\п. 
 
Топтолгон ата эне туугандарга, 
Нааразысыё жолду тосуп буугандарга. 
Жообун айтып элиё менен жолугушпай, 
Сес кърсътт\ё карапайым кургандарга. 
 
К\ндъш сымал к\нъълъш\п к\н\ т\н\, 
Абысындай аёдышасыё бири бириёди. 
Сары изине чъп салып жаакташасыё, 
Ушул дагы эркектикпи, жигиттикпи?  
 
Жалган жалаа укмуш ушак таратып, 
Ж\ръг\ёд\ эзип ийет жадатып. 
Ак жеринен караланып мекенчилер, 
Акыл эст\\ адамдарды таёдантып. 
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АЛАЙДЫН ЧЫГААН УУЛУ  
АКМАТБЕККЕ 

 
Насаат съз угуп атадан, 
Тарбия кър\п такшалган. 
Салдырып мектеп айылга, 
Эл журтунан бата алган. 
 

Белекбаев Келдибек, 
Эл \ч\н к\йгън ак ниет. 
Алдыга с\ръп Алайды, 
Ън\кт\р\п келген дейт. 
 

Жогорку бийлик къё\л бъл, 
Кийин калба ък\н\п. 
Акыйкат чечсин калыс сот, 
Адилет чыксын ък\м\. 
 

Элдин уулу Акматбек, 
Эли \ч\н президент. 
Узун ъм\р тилейбиз, 
Айыгып аман келсин деп. 
 

Ата журту кеё Алай, 
Кыйындар чыккан бир далай. 
Коомдук ишмер атанып, 
Сиёирген эмгек аябай. 
 

Эркин ъс\п чоёойгон, 
Ак карлуу тоонун шумкары. 
Мыкты экенин жактырып, 
Ыраазы болгон эл дагы. 
 

Ъзбек кыргыз эки элди, 
Ынтымакка чакырган. 
Тынымсыз \г\т ж\рг\з\п, 
Ош тополоёун басышкан. 
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Ар дайым жакшы сапатын, 
Оюубузга т\йгънб\з. 
Эл м\дъъс\н чечет деп, 
Депутат шайлап ж\ргънб\з. 
 
Пенсия тийбей акчалай, 
Ун, чай алып калганбыз. 
Соцфондго келип Акматбек, 
Тартипке салган жалганбы. 
 
С\й\кт\\ уулум Акматбек, 
Биз сени колдоп биргебиз. 
Ак элечек энелер, 
Амандыгыё тилейбиз. 
 
Ден соолугуё чыё болсун, 
Башыёа бакыт кут консун. 
Калыс чечип, адил сот, 
Чындык жеёген к\н келсин. 
 
Ък\нбъйл\ ъткънгъ, 
Кейибейли кеткенге. 
Чыдап сабыр кылалы, 
Чындыгына жеткенге. 
 
Тоо койну кенен шумкарым, 
Эргип учаар к\н келет. 
Чындык жеёип акыры, 
Акталып чыгаар к\н болот. 
 
Къръ албастык бут тосуу, 
Туш тараптан тооруду. 
"Оор к\нъъ" кылды деп, 
Жалган айтып коюшту. 
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Ак сакалдуу карыны, 
Ак \йгъ кабыл албады. 
Ак элечек энелерди, 
"Фашисттер" деп каргады. 
 

Ачкачылык, жол тосуу, 
Себебин сурап койбоду. 
Митинг, пикет дегенди, 
К\нъъл\\ деп ойлошту. 
 

Карынын съз\н укпаган, 
Калкына жакпас иш кылат. 
Жараткан берип жазасын, 
Калпыс к\нгъ туш кылат. 
 

Алкышын алып карынын, 
Ак бата алган эп болот. 
Акарат кылса карыга, 
Айыё ушак кеп болот. 
 

Токтоо м\нъз, кеё пейил, 
Тоолуктардын м\нъз\. 
Жетинин бири кызыр дейт, 
Мааниси тереё бул създ\н. 

 
 

АГАЙ, ЭЖЕЙЛЕРИМЕ 
 

Союз мезгил г\лдъп Сопу аймагы, 
Токтогул орто мектебинин каймагы. 
Жусуп, Калы, Абдибали агайлар, 
Окутушкан кыйын чыкма балдарды. 
 

Токтобек, Жумабек, Акмат, Орозбай, 
Т\ш\н\кт\\, таамай айтып съзгъ бай. 
Канчалаган окуучу алып билимди, 
Илимд\\лър чыкты элимден байма-бай. 
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Аттиё ошол биздин жаштык кезибиз, 
Агайларга, эжейлерге берилип. 
Атабыздай, энебиздей эркелеп, 
Бала бойдон калуучудай сезилип. 
 
Ошол к\ндър, ошол алтын агайлар, 
Билим алып, б\т\п кетти далайлар. 
Эми ойлосом орус тилди билсин деп, 
Зоя эжекем кылган тура далаалат. 
 

Ыраазыбыз рахматты айтабыз, 
Турмуш бизди къп экчеди, чайкалдык. 
Алтын уям, билим берген мугалим, 
Кадырыёды кеч т\ш\н\п, байкадык. 

 
 

АГАЙЫМ ЖУСУП АКМАТОВДУН ЖАРКЫН  
ЭЛЕСИНЕ  

 

Агайымдын насаат съз\ агылып, 
Кулагыма угулгансыйт жанырып. 
Кичи пейил, адепт\\л\к жънундъ, 
Къп айтуучу казып създ\н тамырын. 
 

Ой д\йнъс\ чалкыган кеё деёиздей, 
Сабагына кунт койчумун эрикпей. 
Ар бир съз\ кън\л\мъ уючу, 
Эске сактап эч кетирбей сезимден. 
 

Агайымдын эё жънъкъй м\нъз\, 
Т\ш\нд\р\п с\йлъгъндъ къп съз\. 
Къё\л\нд\ оорутпастан акырын, 
Жанга жагат тамашалуу ар съз\. 
 
Адабият майданында талыкпай,  
Кыйындардын кыйынынан калышпай. 
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Ар бир саатын эё кызыктуу ът\\ч\, 
/т\р\нън, чекитинен адашпай. 
 

Билим берип жаш муундарга ондогон, 
Таамай с\йлъп ар бир съз\н кооздогон. 
Сабактарды будамайлап коюуга, 
Агайымдын эч бир дили болбогон. 
 

Ак дилинен эмгектенген агайым, 
Калем кармап кагаз бетин караймын. 
Тир\\н\здъ арнай албай ырымды, 
Маркум болуп калган кезде арнадым. 
 

Айла канча жашоо турмуш ушундай, 
Эстеч\м\н ъз\н\зд\ унутпай. 
Ооруп-сыркап кабар укпай калыпмын, 
Эми уктум жылдыгыныз утурлай. 
 

Жаткан жерин жайлуу болсун агайым, 
Бейиш тър\н белен кылсын ал жагын. 
Эл журтуёду рухунуз колдосун,  
Аман ж\рс\н артынызда балдарыё. 
 

Унутпастан эскеришет агайын, 
Билим алып, сизден кеткен балдарын. 
Суу боюнда ъз\ё\з эккен теректер, 
Шуудурашат желге айтып арманын. 
 

Гул бакчага айландырган жерлериё, 
Эскеришет эмгегиёди элдериё. 
Жан д\йнъс\н жабыркатпай жарыёды, 
Жароокердик мамилеёди бергенсиё. 
 

Киндик каныё тамган жериё аскалуу, 
Атыё чыкты Алайыёа данкталуу. 
Ак эмгегиё арнап кеттиё элиёе, 
Ысымыёыз къё\лдърдъ сакталуу. 
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Шар суу бою Терек жери атактуу, 
Келечекке кенен коюп максатты. 
Уул келиндин т\бъл\г\н ойлонуп,  
Зангыратып \й курдунуз бак шактуу. 
 
Жан д\йнъё\з, оргуп жаткан ырларыё, 
Жарыялап айтпадыныз сырларын. 
Баардык ойду сактап бекем купуя, 
Кък\ръктън чыгарбастан жыйнадын. 
 
Шуудураган теректериё негедир,  
Сырдашчудай желге ийилет айтып сыр. 
Элим келсе ооз тийип кетсин деп,  
Нурун чачат мъмълъргъ къктъ нур. 
 
 
ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОВГО 150 ЖЫЛ 
 
Мезгилинде "Тоо булбулу" аталган, 
Тайманбаган акын болгон, тайбаган. 
Бай манапты курч съз менен куйкалап, 
Бей бечара жакырларды жактаган. 
 
Жазаланып ак жеринен кармалып,  
Жалаа жаап, кишенделип айдалып. 
Тоо жаёыртып, комуз чертип ырдабай, 
Чынжырланып эки колу байланып. 
 
Акын ыйлап ж\ръг\нън муёканып, 
Эл жерине сагынычы к\ч алып. 
Эркиндикти самап качкан Сибирден, 
Тынч алдырбай къё\л\ндъ кусалык. 
 
Сахналарда ыр к\\лър\ жаёырып, 
Т\бъл\ккъ аты калды жазылып. 
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Мааракесин белгилъъдъ эл журту. 
Ъз\ ълсъ да, съз\ калган басылып. 
 
Тоо булбулдун торгой таёшык ырлары, 
Жетпей калган Алымкандын сырлары. 
Ж\ръг\ёд\ эзет дагы сыздатат, 
Ъз башынан ъткъргън оор кырдалы. 
 
Сайра комуз, шаёшыт уулум кебелбей, 
Бактыбызга жакшы заман дегендей. 
Даназалап алп акындын ырларын, 
Ълбъс ъчпъс мурастарын бер элге. 
 
 

КЫЙЫН АКЫНДАРГА 
 
Менсинесиё, мактанасыё мааниси жок, 
Жазганыё, ырыёдан да катасы къп. 
Тъш кагып, жалгыз эле менмин дейсиё, 
Тез чыгат китептериё таанышыё къп. 
 
Кой союп кошоматка б\г\лъс\ё, 
Артынан тыным албай ж\г\ръс\ё, 
Акчаёды удаа - удаа берип ж\р\п, 
«Китебим чыгыптыр»,- деп с\й\нъс\ё. 
 
Маанисин, мазмунун талдап карап, 
Эл дагы китебиёди тандап алат. 
Окурмандын ж\ръг\нън т\нък тапса, 
Китептериё текчелерде калбай калат. 
 
Мактанып с\йлъп жатат акын съръй, 
Ъз\н\н жазгандарын талдап кърбъй. 
Басмадан чыгарыптыр китебин деп, 
Базарда жазгандарын ылгап кърбъй. 
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Чыныгы чыгармалар эл ичинде, 
Бир болуп аралашып кошо ж\ргън. 
Турмуштун оор т\йш\г\н чогуу тартып, 
Каарманы ыйласа ыйлап, кошо к\лгън. 
 
Чыныгы элдин \н\ чыгармада,  
Чагылтып эл турмушун сындаганда. 
Ал акын окурманга барктуу болот, 
Жеткирсе элдин оюн угарманга. 

 
 

МАСТУРА ЭЖЕКЕГЕ 
 
Тамгаларды таанытып ар бирине, 
Тынбай с\йлъп мээрим салып к\н\гъ.  
Энесинен артык кър\п камкордук, 
Окуучунун \н коштуёуз \н\нъ. 
 
Тамга таанып кубанычка батышкан, 
Алиппени узатышып жатышкан. 
Уул-кыздарга зор ийгилик каалаймын, 
Эне-тилди тосуп алган даанышман. 
 
Д\йнъ таанып акыл-эси жетилген, 
Бъбъктъргъ кеё келечек каалаймын. 
Аалам элин таё калтырган Чынгыздай, 
Алп жазуучу чыкса экен деп самаймын. 
 
Ыраазыбыз Мастурадай эжеге,  
Ырыскыёыз мелт-калт болсун кемибей  
Окуучуга катуу коюп талапты,  
Бекем кармаё тартипти да темирдей! 
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САЛАМАТ ЖУМАБАЕВАГА 
 

Балалык кезде, жашында, 
Бал кымыз ичип чоёойгон. 
Кыз кезинде эжебиз, 
Нура элинде торолгон. 
 

Бетегеси буралган, 
Кийиги оттоп чубалган. 
Мълт\р тунук булагы, 
Дайра болуп куралган. 
 

Жылга - жыбыт, колоттор, 
Жашыл т\с боеп койгондой. 
Къз жоосун алган кооздугу, 
С\ръткъ тартып койгондой. 
 

Тоолор тоого канатташ, 
Шилби, четин, карагат. 
Мончок тизип койгондой, 
Ъз\нъ тартып каратат. 
 

Жашыл тър жайлоо жайлаган, 
Желеге кулун байлаган. 
Сары майын, курутун, 
Кышкысына камдаган. 
 

Мейманы келсе урматтап, 
Коюн союп узаткан. 
Кыргыз салтын сактаган, 
Ууздугу менен макталган. 
 

Боз \й тигип Алайга, 
Атагы чыгып далайга. 
Уул \йлъп кыз чыгарып, 
Нарк насилди кармаган.  
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Кыйгачтап курак кураган, 
Эненин ишин улаган. 
Кынаптап тиккен туштугу, 
Къргънд\н къз\н кубанткан. 
 
/ч-Тъбън\н тоолорун, 
Гул т\ш\р\п кооздогон. 
Тоо бооруна ыр жазып, 
Т\ргъ салып ойлонгон.  
 
Чыгармасы Агайдын, 
Ъчпъй ж\рс\н т\бъл\к. 
Деп согушкан килеми, 
Къз жоосун алат т\рлън\п. 
 
Кайын эне, кайын атасын, 
Кадырлап сыйлап урматтап. 
Къз\ ъткънчъ бапестеп, 
Батасын алган ызаттап. 
 
Он балага \лг\р\п, 
Карыларга б\г\л\п. 
Токмоктогу маданий, 
Окуу жайын бутуруп. 
 
Кызыл \й\ндъ мектептин, 
Отуз алты жыл иштеген. 
Балдарга айтып насаатын, 
Т\бъл\г\н т\птъгън. 
 
Эркелетип балдарын, 
Баалап жакшы жактарын. 
Берип турган ъзгъчъ, 
Тарбиянын башатын. 
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Ургачынын уузусуё, 
Нуралык Жоош кызысыё. 
Бапестеп баккан балдардын, 
Урмат сыйы буйрусун. 
 
Келечегин кеё ойлоп, 
Баардык жагын теё ойлоп. 
Окуу жайга ъткъргън, 
Билим сересин болжоп. 
 
/м\т\н актап уул кызы, 
Аракетчил тыё чыкты. 
Алды доктор, профессор, 
Илимдин болду мыктысы. 
 
Къз\ ътсъ да Кашы агайдын, 
Уул кыздары элге дайын. 
Илим билим изилдъъдъ, 
Кыйлалардан алдыда дайым. 
 

 
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ИЛИМДЕРИНИН 

ДОКТОРУ, ПРОФЕССОР  
АКЫЛБЕК АШБАЕВДИН ЖАРКЫН  

ЭЛЕСИНЕ АРНАЙМЫН. 
 

Асман тиреп /ч – Тъбън\н тоолору, 
Булут кетпес чокусунан зоолордун. 
Арасынан шыёгыр аккан булагы, 
Билесиёби дартка дабаа болоорун. 
 
Арча – четин карагайы, кайыёы, 
«Терме» дартка даба болот табылгы. 
Тоо койнунда ъскън чъптър керемет, 
Араласаё дартыё калат айыгып. 
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Эгер сиздин аздап кетсе каныёыз, 
Бээ байлатып кымыз ичсеё жагымдуу. 
Арча жыты къё\л\ёд\ кътър\п, 
Суу жээгинде унутасыё кайгыёды. 
 
Б\рк\т шаёшып, улары учуп \н салса, 
Къё\лдър\ё сергий т\шът бир паста. 
Обон созуп, эргип ырдап калганда, 
Коштоп кетет ырларыёды алыска. 
 
Чер токойлуу улуу тоонун ичинде, 
Къп сыр жатат билинбеген кишиге. 
Ошол жерде жашап ъс\п туруктап, 
Ден соолугун чыёдаган къп кишилер. 
 
Къпълък кууп, чуркап ойноп жайлоодо, 
Балалыгы ът\п улуу тоолордо. 
Абжали ата, Марал эне эркеси, 
Исаё жигит ушул жерде торолгон. 
 
Бактылуу ъткън балалык жаш курагы, 
К\лк\ оюнга тойбой турган убагы.  
Дартка даба болот экен ушул деп, 
Мамыры г\л терип келген кубанып. 
 
Жайлоолордо жардам берип атага, 
Карылардан алкыш менен бата алган. 
Токтоо м\нъз, к\лм\ё къзд\\ бала элеё, 
Акылдуулук жагы менен жага алган. 
 
Суран агай тарбиялап аларды, 
Мектепти б\т\п, Фрунзеге аттанды. 
Окуу жайын мыкты аяктап жаш барчын, 
Кесибинин мыктысы деп аталды. 
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Ал билимин улантууну ойлоду, 
Ойлоп ж\ргън максаттары толгонтту. 
Бардык к\ч\н билим \ч\н жумшоого, 
Жан д\йнъс\ тынчтык бербей козголтту. 
 
Акыл оюё максаттарыё къп болчу, 
Ар бир съз\ё с\йлъгън\ё эп болчу. 
Жаштардын келечегин къп ойлоп, 
Окуткула, билим алсын деп айтчу. 
 
Ата-баба салтын сактап ыйык кър\п, 
Жаратылыш кереметин бийик кър\п. 
Маектешип кеп куруп берээр элеё, 
Б\ткън кезде багылан козу эти желип. 
 
Эё жънъкъй кичи пейил элпек элеё, 
Муёдуулардын кайгысын сезээр элеё. 
Биз алаксып байкабай калган кезде, 
/шк\р\н\п куран окуп калаар элеё. 
 
Элиё \ч\н къктъг\ жылдыз элеё, 
Эжекеёдин туу туткан иниси элеё. 
Илимдин сересине жетериёде, 
Сапар салдыё, бул кандай шумдук эле. 
 
Калыё журтуё, калкыёа кайгы салдыё, 
Туугандарыё кайгыдан боздоп калды. 
Жакшына эле ж\р\ч\с\ё кебелбей, 
Ач къз ажал чеёгелине кантип бардыё. 
 
Шумкар сындуу чексиздикке эргип учкан, 
/ч-Тъбън\н сыймыгы элеё атыё чыккан. 
Уккум келбейт, ълд\ деген суук създ\, 
Ишене албайм кулагыма кабар уккан.  
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Башталган ишиё б\тпъй калды аягы, 
Кайгыланып капаланды аялыё. 
Ажал деген таш боор тура ушундай, 
«Жаш экен» деп, айтчы кимди аяды. 
 
Канча эмгек жасап кеттиё элиё \ч\н, 
К\ч кайратын, жумшап бардык дем к\ч\н. 
Эмгегиёдин жемиштерин татаарда, 
Ажал келип \з\п кетти \м\т\ё. 
 
Эске алып эмгегиёди баалашар, 
Б\тпъгън\н жаёы кылып жаратаар. 
Ар бир барак бетиндеги къп эмгек, 
Даёазалап д\йнъ элине таанытаар. 
 
Таамай с\йлъп тартынбаган съзгъ белен, 
Ъзгъчъс\ бой кътърбъй жупуну элеё. 
Къктъг\ кайкып учкан шумкар элеё, 
Ташыркабас таскактуу тулпар элеё. 
 
О д\йнъёд\ берсин эми кудайым, 
Топурагыё торко болсун ылайым. 
Аттиё арман аткарылбай къп ойлор, 
Аягына жетпей калдыё максаттын. 
 
 
/Ч-ТЪБЪ СВАСЫНЫН ФЕЛЬДШЕРИ  

АРИНОВ КАМАЛИДИНГЕ 
 
Жашоодогу белестерди къп басып, 
Камалидин алтымыш жетиден эми ашып. 
Ооруп жаткан адамдарга дем берип, 
Келе жатат ъм\р къч\н улантып. 
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Бел чечпестен сыркоолууга \лг\р\п, 
Чарчабастан тыным албай к\н\- т\н. 
Жардам кылып оорулууга тез жетип, 
Жандандырган жашоодогу \м\т\н. 
 

Элге жагып ак эмгеги, бата алып, 
Ъз милдетин так аткарып такшалып. 
Къп жыл иштеп тажрыйбалуу болсо да, 
Бийлик жактан баркталбады, макталып. 
 

Кадыр баркы бааланып ъз элинде, 
Алкыш алып ъз ишине берилген. 
Ак кызматын ъз элине арнаган, 
Ар намыстуу ак ниет адис деп билем. 
 

Элим деп к\н\-т\н\ талыкпастан, 
Кабагын кашын б\ркъп камыкпастан, 
Аймакта сыркоолорго жардам берип, 
Алкышын алып ж\рът чалыкпастан. 

 
 

БАКТЫЛУУ БОЛГУЛА 
 
Жаштыкта жалынга батып турган, 
Эки жаш махабатты татып турган. 
Тъп келип ой максаттар ишке ашып, 
Ж\ръктър жанашууга шашып турган. 
 

Бактылуу жашап ътс\н, жубайлар, 
Жакшылыкта жакын болсун кудаалар. 
Ж\ръг\мдън чыккан жакшы каалоомду, 
Тааныбаймын жазып жатам ыр арнап. 
 

Ъс\п, ън\п, жашап ътс\н бактылуу, 
Наркты билгин, кыргызымдын салты улуу. 
Элиё \ч\н эмгектенген жубай бол, 
Алымбектей, Курманжандай даёкы улуу. 
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БАШКЫ ДАРЫГЕР 
ТАЛАНТБЕК БЕЛЕКБАЕВГЕ 

 
Гипократтын антын бекем сактаган, 
Сыркоосунан айыккандар, мактаган. 
Татаал орган, боор оорудан айыгып, 
Алкыштарын Талантбекке арнаган. 
 
Мыкты хирург, Талантбектей мырзага, 
Ак дилимден мактап, арнап ыр жазам. 
Даба таап, сыркоолуунун дартына, 
Операция жасап к\н - т\н тынбаган. 
 
Дарт кърбъс\н, алтын колуё дайыма, 
Кыйналгандын дартын таптыё, дарылап. 
Айыгышып алкыштарын айтышып, 
/йлър\нъ чыгып кетсин, шайыр - шат. 
 
/м\ттър\н сыркоолуунун актаган, 
Элиё дайым бата берип, мактаган. 
Жаман къзд\, суук създ\ тийгизбей, 
Дайым сени колдоп ж\рс\н, жараткан. 
 
Жакшы жердин тарбиясын алгансыё, 
Бийик билим булагына кангансыё. 
Ъз элиёден к\ч кайратыё аябай, 
Ак иштегин, ак жол сага каалаймын. 
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ОТСТАВКАДАГЫ ПОЛКОВНИК 
АБДИЕВ ШАЙЛООБЕККЕ 

 
Ак кызматыё арнап келдиё элиёе, 
Дем коштуё сен жоокерлердин демине. 
Керек болсо ъз жаныёды аябай, 
Кызмат кылдыё Ооганстан жеринде. 
 
Кырк търт жылдык, армиялык стажы, 
Шайлообек, далай кыйын жол басты. 
Ооган жактан ооруп келип, элине, 
Аткарыптыр, комиссардык кызматты. 
 
Казакстан, Жалал - Абад, Ош, Баткен, 
Ала- Бука, Рыбачье къп жерден. 
Тогуз медаль алып СССР кезинде, 
Търт медалды алган экен ъз элден. 
 
Мекен \ч\н кызматтары бааланып, 
Нечен алкыш, сыйлыктарды дагы алып. 
Армияда бекем кармап тартипти, 
Аскердик полковник деген наамды алып 
 
Армияны бекем сактап иштедиё, 
Элиё \ч\н, эстен кеткис иш бердиё, 
Т\бъл\ккъ таазим кылып, баш ийип, 
Эскеребиз унутпастан биз сени. 
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КУТТУКТОО 
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ДЕН СООЛУК САКЧЫСЫ 
 

Ооруп калса бир жерим, 
Врач бар деп ж\ръм\н. 
«Бътълкъс\з» иш б\тпъйт, 
Акча таппай ж\дъд\м. 
 
Жолдомо деп барганга, 
«Бир ише куй»,- деп турат. 
«Ансыз жазуу б\тпъйт»,- деп, 
Ж\ръг\ёд\ жеп турат. 
 
Жакшы иштеген адамды, 
Баалабаган адам бар. 
Ъз\ жакшы иштебей, 
Къръ албаган жаман бар. 
 
Жакшы ж\р\п, жакшы иштеп, 
Эмгегинен баар тапкан. 
Элдин алган алкоосун, 
Ал ким десеё? Ал Дадаё ! 
 

 
/ЙЛЪН// ТОЮНДА 

 
Куттуу болсун тоюёар, 
Ишке ашсын максат-оюёар. 
Ажырашпай т\бъл\к, 
Бир болсун эки колуёар. 
 
Бактылуу болуп т\бъл\к, 
Къшъгъёър къгърс\н. 
Карынын тийип батасы, 
Тукумуёар къбъйс\н. 
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Ыйманыё менен ыйык бол, 
Абийириё менен бийик бол. 
Касиетт\\ карыга, 
Катуу съз айтпай сылык бол. 
 

Алладан менин тилерим, 
Алганыё менен теё кары. 
Кудайдан менин тилегим. 
Кошконуё менен теё кары. 
 

Ынтымак болуп эки жар, 
С\й\\с\нън тайбасын. 
Наристе с\й\п алдейлеп, 
Этегинен жалгасын. 
 

 
8-МАРТ МАЙРАМЫ МЕНЕН 

 

Жаз к\н\ндъй ачылган, 
Байчечекей бажырап. 
Энелердин майрамы, 
Келди мына жадырап. 
 

Жаз менен кошо кайнаган, 
Эмгек келди калкыма. 
С\й\н\ч кут тартуулап, 
Мээрим келди жалпыга. 
 

Башыбызга баш кошуп, 
Бакыт-таалай бирге оошуп. 
Ак жолтой болуп ар жылы, 
Майрамдар келсин салт болуп. 
 

Майрамыёар кут болсун,  
/й\ёъргъ кут консун. 
Б\лъъёър менен къё\лд\\, 
Жашооёор дайым тынч болсун. 
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КУТТУКТОО! 
 

Саламдашып салам айтам энекелер, 
Акылдуу урмат сыйлуу эжекелер. 
Салмактуу коргошундай уюп турган, 
/й\ёъ бакыт, таалай ъз\ келээр. 
 
8-март майрамыёар куттуу болсун, 
Нооруз майрам кошулуп жуптуу болсун. 
Жадыраган кубанычтуу ж\з\ёърдъ, 
Бактылуулук, мээримд\\л\к к\лк\ ойносун. 
 
Айылдын кърк\ болуп акыл айтып, 
Кыргыздын ыйык тутуп ата салтын. 
/й\б\зд\н куту болуп жашагыла, 
Аткарып ата – энелик ыйык парзын. 
 
Кыз Сайкал, Жаёыл-Мырза, Каныкейдей, 
Кыйындар чыгып жатат энелерден. 
Кайраттуу Курманжандай акылгъйлър, 
Ынтымак ырыс тилейт энелерге. 
 
Ъткънд\н сабактарын эске салып, 
Каарман энелерди къё\лгъ алдык. 
Улуттук ж\з\б\зд\ кърсътъл\,  
Кыргыздын каада-салтын сактап калып. 

 
 

НООРУЗДАГЫ ЫР КЕСЕ 
 

Жаёы жылыё куттуу болсун калайык, 
Чыё ден-соолук, узун ъм\р каалаймын. 
Ар бир \йгъ бакыт таалай кут тилеп, 
Мен сиздерге ыр дестемди арнаймын. 
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Кош майрамдын жылы болсун бул жылы, 
Ырыс алды ынтымакты билдирип. 
Айлыбызды шаёга бълъп ыр кесе, 
Ыр - к\\ менен элибизди к\лд\р\п. 
 
Куттуктаймын элим шаёдуу к\н\ёд\, 
Аалам уксун созолонгон \н\ёд\. 
Обологон кыргыз \н\ жаёырып, 
Кубулжуй бер кыргызымдын к\\лър\. 
 
Элибиздин каада салтын баяндап, 
Тапшыралы ыр кесени аярлап.  
Саламаттык сакчылары улантып, 
Тартуулашсын ыр кесени даярдап. 
 
Жаёы ъкмът жаёы салтты баштады, 
Алга карай жакшы кадам таштады. 
Ден-соолуктун сакчылары ъкмъттън, 
Ыр кесени нооруз к\нгъ таштады. 
 
 

ЖАКШЫЛЫКТЫН ЖЫЛЫ БОЛ 
 
Мээрим тъг\п адамдардын ж\ръг\, 
Жазгы к\ндъй жадыраган ж\ръг\. 
Ар бир \йгъ бакыт таалай кут консун, 
Кабыл болсун жакшы адамдын тилеги. 
      
Тынччылыкты, токчулукту тартуулап, 
Жанып турсун ден-соолуктун чырагы. 
Пейли оёолуп, элге келип ынтымак, 
Жаш жубайдын жанда болсун ынагы. 
         
Жакшылыктын жылы болуп бараткан, 
Адамдарга ыймандуулук тараткан. 
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Элим \ч\н т\гънбъгън ырыскы, 
С\йър\нъ перзент берсин жараткан. 
 
Элде тынчтык, ынтымакты сактайлы, 
Тър\б\здъ карыларды барктайлы. 
Ар жылы кар менен кошо нур жаасын, 
Ак жолтой жыл, жаёы жылды даёктайлы. 
 
 
2010-ЖОЛБОРС ЖЫЛДЫН КААЛООСУ 
 
Куттуктаймын жашыёарды карыёды, 
Кыргыз калкым багындырган Нарынды. 
Камбар-Ата-1 ГЭСин курууга, 
Жолборс жылы мен да кошом салымды. 
      
Кыргызстандын элдерине айтарым, 
Эмгектенгин иштерман бол ар дайым. 
Таман акы маёдай териё шыпырып, 
Ак мээнеттен жакшы жаша кааларым. 
      
Ден-соолук да токчулук да барчылык, 
Жакшы к\ндър келип турсун шаштырып. 
Руханий жан д\йнън\ байытып, 
Элибизге тартуулайлы шатчылык. 
      
Жерге келсин береке мол барчылык, 
Арабыздан орун албай тарчылык. 
Жатып ичер жалкоо кетип арадан, 
Кайталанбай жоголсо экен масчылык. 
 
Жаёы жыл бакты таалай алып келсин, 
Ж\з\б\згъ кубанычты чачып келсин. 
Береке мол токчулуктун белгиси деп, 
Куржун толо ырыскыны басып келсин. 
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Эки жаштын боло берсин шаёдуу тою, 
Ишке ашсын ар адамдын максат ою. 
Алла Таала ак тилекти кабыл кылып, 
Кемибейли ъкс\бъйл\ ъм\р бою. 
 
Ата энесин урматтап сыйлоо менен, 
К\л\п жайнап тосуп турсун ар бир жылды. 
Капаланбай бъбъктърд\н жаркын ж\з\, 
Шаттык менен ът\п турсун ар бир к\н\. 
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ТАМАШАЛУУ АЗИЛДЕР 
 

КАСЫМОВ МАНАСКА 
 

Райондун бакыйган, 
Бир чекесин чойдуёуз. 
«Элимди оёдойм эми»- деп, 
Айыл ъкмът болдуёуз. 
     

Илгерилеп ишиёиз, 
Чъп жей берсин итиёиз. 
Бекем кармап тартипти, 
Ниетиёизге жетиёиз. 
Иштебеген жалкоонун, 
Сазайын колго бериёиз. 
 
 

АБДЫКАПАР АБДЫЛДАЕВГЕ 
 
Къп жыл иштеп чарбада, 
Калбады жери барбаган. 
Жетекчилик кызматта, 
Тартипти катуу кармаган. 
 
Сылык сыпаа элпексиз, 
Келиндерге  тентексиз. 
Ууртап татып кээ-кээде, 
Чай белендеп бермексиз. 
 
 

ШЕРИКБАЙ ТОЙТУКОВГО 
 

Арпанын Ала-Тоосунан, 
Нур чачырап оозуёдан. 
Жаш жубайыё жаныёда, 
Жароокер айым созулган. 
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АЛЫМ АРЫКОВГО 
 
Эсепти тактап эрикбей, 
Семичкедей чагасыз. 
Жумуш б\тпъй ж\рд\м деп, 
Г\лзатка жооп табасыз. 
 
 

Ж. БЪР/БАЕВАГА 
 
Эртеден-кечке телмирип, 
Карегиё калбай жазасыё. 
/й-б\лъёд\ кадырлап, 
Энеёди сыйлап багасыё. 
 
 

ЖАНАРБЕККЕ 
 

Алым менен Жийденин,  
Тапшырмасы б\тпъйт эч. 
Жанарбек кайда ж\рът деп, 
С\й\кт\\ кыздар издешет. 
 
 

МИРЛАНГА 
 

Так иштеп айлык акчага, 
Мирланды жамаат мактаган. 
Бир сомду зыян кетирбей, 
Эсеп чотун тактаган. 
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МЕДЕРГЕ 
 

/йд\ салып кынаптап, 
Илбериёки бала элеё. 
Бой кътърбъй жънъкъй, 
Ж\ръ бергин дагы эле. 
 
   

БУРУЛГА 
 

Къп жылдар иштеп машыккан, 
Сабырдуу к\л\п тасыккан. 
Жадап кетсе кээде иштен, 
Намыс кылат качыштан. 
 
 

К/М/ШАЙГА 
 

Налоговой эжебиз, 
Кечигип ишке келесиз.  
Издеп сизди клиенттер, 
Таппай кетет себепсиз. 
 
 

АЙГ/ЛГЪ 
 

Маданият \й\н\н, 
Директору деп коет.  
Эки саат туруп контордо, 
Кайда кетет жок болот. 
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КАРАШОВГО 
 

Паспорт жазып элиёе, 
Алкыш алып жатасыё. 
Жети айлап паспорт кечиксе, 
Калп айтып кайда качасыё. 
 
 

НУРБЕККЕ 
 

Жаштардын иши деп ж\р\п, 
Жадаганбы Нурбегим. 
Жаш балдарды коркутуп, 
Кое бербейт кур пешин. 
 
   

БОЛОТКО 
 

Эл башыбыз Болотбек, 
Ъй\здън ът\п келет деп. 
Зарыгып аны к\т\шът, 
Так иштеп качан кънът деп. 
 
 

КЫЛЫМБ/ГЪ 
 

Пособие келгенде,  
Жадырап жайнап каласыё. 
Ай этеги болгондо, 
Кабагыё ачпай каласыё. 
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АКЫЛГА 
 

Жаёыдан иштеп баштадыё, 
Жаман жолго барбагын. 
Акча келсе бекитип, 
Чънтъг\нъ салбагын. 
 
 

САДИРГЕ 
 

Кароолубуз Садирдин, 
Президенттей акылы. 
Айыл ъкмът ичинде, 
Аябай зор кадыры. 
   
От жагып берген жылуулук, 
Жагымдуу маанай сулуулук. 
Коротпой жагып към\рд\, 
Аралаштырба уурулук. 
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НООРУЗ 
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ЫНТЫМАКТА БОЛОЛУ 
 

Биримдикте Ноорузду, 
Ак тилекте тосолу. 
Амандык тилеп эл журтка, 
Ырыстуу элден бололу. 
 
Элдин болгон сыймыгы, 
Депутаттар азамат. 
«Оомат келди бизге»,- деп 
Уккандар аны макташат. 
 
Айыл эли биригип, 
Ынтымакка келели. 
Биримдик тилеп элиме, 
Ак батаны берели. 
 
Куйкум създ\\ куйтулар, 
Уруштурган оёбосун. 
Ак пейилд\\ адамдын, 
Алла ишин оёдосун. 
 
Ак элечек энелер, 
Ак калпакчан аталар. 
Кабыл болуп ой тилек, 
Элге тийсин батаёар. 
 
Береке келип элиме, 
Ар бир \йгъ кут консун. 
Ит жылында туулгандар, 
М\чъл\ёър кут болсун. 
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НООРУЗДА 
 

Арча салып, ысырыктап, алас айтып, 
Илгертен жыл ажыратуу адат болгон. 
«Эл - журтумду кырсыктан сактагын» -деп, 
Касиети бабалардын колдоп келген. 
 
Чач ър\\ илгертеден салтта болгон, 
Байбичелер ак тилектен бата берген. 
К\н ът\п, айлар жылга алмашылып, 
Бул салттар унутулуп кала берген. 
 
Тушоо кес\\, ата салтта болуп келген, 
Наристени чоё атасы жетелеген. 
Алдыда эё к\л\г\ оозуп келет, 
Эч кимге баш байгени бербейм деген. 

 
 

ЖАЁЫ К/Н 
 

Март айы - жаз айы деп, билемин мен, 
Бажырайып байчечекей ъскън кезди. 
Энекем да, элим дагы жазды к\тът, 
Ырыскы бакты таалай келсинчи деп. 
 
Кар жаасын, жамгыр жаасын жерибизге, 
Дан болсун берекел\\ элибизде. 
Алла Таалам кабыл кылып тилектерди, 
К\ч кубат кайрат кошсун демибизге. 
 
Жаёы к\н жаёыланып бакыт келсин, 
Элимде чыё ден-соолук, к\лк\ болсун. 
Баба дыйкан колу болуп берекел\\, 
Кампабыз ашып ташып данга толсун. 
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НООРУЗ – ЖАЁЫ К/Н 
 

Перс тилинен алынган, 
«Жаёы к\н» - деген съз экен. 
Кылымдардан бер жакка, 
Майрамдалган кези экен. 
 
/ч миё жылдар баштатан, 
Т\рк дыйкандар баштаган. 
Жаз алды эмгек шаёданып, 
Мусулман калкка тараган. 
 
Ар элдин калкы ъз\нчъ, 
Каада салтын колдогон. 
Нарк - насилин улантып, 
Ар кандай кылып ъзгърткън. 
 
Кыргыздардын салтында, 
Белгиленип жаёы к\н. 
Аласташып арчаны, 
Ысырык салган т\т\н\н. 
 
Баба дыйкан кош айдап, 
Жерге урук чачылат. 
Ысырык салып умай эне, 
Ыйык тилек айтылат. 
 

Жакшы тилек – жарым дъълът, 
Ырыскы ыйман тиленет. 
Тынчылыкты берекени, 
Элге бер- деп с\йлъшът. 
 

Токчулуктун белгиси- деп, 
Кайнатылат с\мълък. 
Ажарын ачып нооруздун, 
Кыз куумай, ордо ойнолот. 
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Шамдагайыё эёип ал- деп, 
Ортого тыйын ташталат. 
Ободо ырлар жаёырып, 
Комуз к\\с\ шаёкылдайт. 
 
 

С/МЪЛЪКТ/Н БАЯНЫ 
 
Жоокерчилик заманда, 
К\йъъс\ ъл\п казатта. 
Каралуу жесир кыйналат, 
Мусапыр болуп заматта. 
 
/й\ толо жаш балдар, 
Жейин десе наны жок. 
Атала жасап ич\\гъ, 
Бир кочуш уну дагы жок. 
 
К\н ът\п балдар шалдырап, 
Ачкалыктан кыйналат. 
Айла таппай энеси, 
Къз\н\н жашы кылгырат. 
 
/ч ташты салып казанга, 
Каралуу жесир муёканат. 
«Азыр тамак бышат»- деп, 
Кайнаган сууну думдалайт. 
 
Суу куюп салган \ч ташты, 
Тыным албай кайнатат. 
Алаксытып балдарын, 
Оттун табын жайлатат. 
 
«Тамак бышат деп»- к\т\п, 
Ачка балдар укташат. 
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Шайы кеткен эненин,  
Кирпиктери жупташат. 
 
Чочуп эне уйкудан, 
Ж\ръг\ кетет мыкчылып. 
«Балдарым ачка кантет»- деп, 
Къз\н\н жашы сызылып. 
 
К\йг\з\п, къълъп от жакса, 
Капкакты ачып караса. 
Коюланып бууланып, 
Казан толо атала. 
 
Ыйлап жатты энеси, 
Жаратканга жалынып. 
Сабырдын т\б\ сары алтын деп, 
Балдарына сабылып. 
 
Чыпалагын тийгизип, 
С\мълъктън ооз тийип. 
Ишене албай таё калат,  
Бир ыйлап, бирде к\л\п. 
 
Кирип эне дарманга, 
Ойготту эми балдарын. 
Чыпалак менен ооз тийип, 
Б\т балдары даам татты.  
 
Ошол балдар эр жетип, 
Каруу к\чкъ толуптур. 
Элин коргоп душмандан, 
Эр ж\ръктър болуптур. 
 
Жети т\р даам т\рлън\п, 
Кайнатылат эл жата. 
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Казан толо с\мълък, 
Таркатылат таё ата. 
 
Улустун улуу к\н\ деп, 
Эриш аркак бир болот. 
Элдин с\йгън тамагы, 
Кайнатылат с\мълък. 

 
 

НООРУЗ МАЙРАМЫЁАР МЕНЕН! 
 

Нооруз майрам нурун тъг\п элиме, 
Кут береке тартууласын жериме. 
Алас айтып, арча ысырык т\тът\п. 
Ак байбиче энем алсын мээримге. 
 
Жадыраган жаз келсин, эмгек менен, 
Жер жарылып, чъп чыксын элге кенен. 
Желин айрылып, с\т чыгып, булактаган, 
Бъбъктъргъ ырыскы, болсун белен.  
 
Кубаныч тартууласын бъбъктъргъ, 
Г\лдър\б\з тепселбесин бълъктъргъ. 
Мекенин бекем сактап уулдарыбыз, 
Ноорузду тосуп ж\рс\н т\бъл\ккъ. 
 
Элибиз айдан аман, жылдан эсен болсун, 
Кудайым кырман толо ак дан берсин. 
Алдыбызда ак дасторкон жайнап дайым, 
Бак - дъълът, ырыс кешик элге келсин. 
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С/РЪТ 
 

Бул с\ръттър ъм\р\мд\н элеси, 
Токтобостон с\зът жашоо кемеси. 
Табияттын энчилеген \л\ш\, 
Ошол болсо, анан эмне демексиё. 
 
С\рът с\йлъйт окуучулук кырдаалды, 
С\рът ачат унутулган сырларды. 
Кичинекей жансыз гана картина,   
Айтып берет, ът\п кеткен жылдарды. 
 
Ъм\р сен токтобогон кеме белеё, 
Болбосо сымап сымал неме белеё. 
Ар дайым артта калган жаштыгымды, 
Элестеп, эскеремин с\рът менен. 
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ЭСКЕР// 
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 ЖАРЫКЧЫЛЫК КЪРБЪЙ 
УЧУП КЕТКЕН НАРИСТЕГЕ 

 
Эмилбей калды ак мамаё, 
Санаага салдыё эх арман.  
Кътър\п чыгып с\й\нбъй, 
Кайгыда калды Анарам. 
 
Капалуу энеё ыйлады, 
Кайын-журтуё кыйналды. 
Убайга т\ш\п ата-энеё, 
Уккандын къън\ сыздады. 
 
Кърбъгън жарык наристе, 
Жаткан жериё жай болсун. 
Артыёдан бъбък тынч келип, 
Аркаё майлуу, с\тт\\ болсун. 
 
Уул-келиндин кабагы, 
Жадырап дайым ачылсын. 
Търъл\п бъбък тынч-аман, 
Ж\з\нън к\лк\ чачылсын. 
 
Чырпыгыё сынса мейличи,  
Чынарыё эсен болсунчу. 
Узак жаш берип кудайым, 
Уул-келин аман болсунчу. 
 
 

БЕРДИБАЙ ИНИМДИ ЭСКЕР// 
 
Ж\ръг\ сезип тынч албай, 
Санаа чегип уктабай. 
Кък-Суу жакка телмирип, 
Али акем чыкты жата албай. 
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Жашыёда ъл\п энекеё, 
Азабыё тартпай тынч алып. 
Жаныма келди балам деп, 
Тосуп алар кубанып. 
 
Атаёды салып азапка, 
Армандуу кылдыё Бердибай. 
Жоголуп Жанар дайынсыз, 
 Т\пс\з к\й\т эздиби ай. 
    
Жайлоосун жайлап Кък-Суунун, 
Жайыты малга жайлуу- деп. 
Мергенчилик жагынан, 
Кайберен атып камды жеп. 
    
Ак карлуу тоону мекендеп, 
Терекке эми кетем деп. 
Камданып жаткан кезинде, 
Ким ойлоптур мындайды, 
Ажалыё мынтип жетет -деп. 
    
Кайберендин артынан, 
Т\шпъй койсоё не болмок. 
Акыркы жолу армандуум, 
/з\лд\ё экен нени ойлоп. 
 
Артылган атка ъл\г\ё.  
Панаа тартып укташат. 
Атама кантип айтам- деп, 
Муёканып ыйлап сыздашат. 
    
Тайгак кеч\\, тар жолдо, 
Ашуу ашып  кан жолдо. 
Ж\ръг\ сыздап буркурап, 
Туугандар келди сан ойдо. 
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Дабан ашып таш басып, 
Атка артып ъл\г\ё. 
Боздогон тууган ъёър\п, 
Терекке келди бел ашып. 

*** 
Жаткан жериё жайлуу болсун не дейин, 
Жаш кеткениё ойлой берем жан кейип. 
О д\йнъёд\ берсинчи деп жалбарып, 
Алла алдында алсызбыз биз кантейин. 
     
Отуз жашта ът\п кеттиё жашоодон, 
Тир\\ болсоё, чоё бел элеё канчооно, 
Суук създ\ уккум келбей заарканам, 
Ът\п кеткен Бердибай деп атоодон. 

 
 

АРМАНДА КЕТКЕН АЛИ АКЕМЕ 
 

«Тагдыр экен, таштан койдук эстелик, 
Туугандары ж\ръл\ деп эскерип». 
Ушул създър мраморго жазылган, 
Кък-Суу менен Теректе турат эстелик. 
     
Али акеме къз жашыёды буйрубай, 
Арман ойго салып кеттиё кургурай. 
Жанар менен сенин гана айыёдан, 
К\й\т\ёър алып кетти тургузбай. 
     
Муё кайгыга салып кетти к\йг\з\п, 
Жакшылыгын асылдыгын туйгузуп. 
Кантмек элек, кънд\к тагдыр кылганга, 
Атасынын атын жазды угузуп. 
     

Тир\\ кезде неге бир ооз съз кылбай, 
Ал жън\ндъ эскеришпей унчукпай. 
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Эстеликке «Калмат уулу» деп жазып, 
Ж\ръг\мъ катуу тийди шумдук ай. 
      
Жаткан жериё жайлуу болсун асылым, 
Жайгаштырдыё къп баланын баардыгын. 
Эмгегиёден балдарыёдан кадыр таап, 
Ыйманыёдан эч жазбадыё алтыным. 
     
Балдар ж\рът улап жашоо кемесин, 
Анда санда ойлоп сизди, энесин. 
Жол жээгинде Бердибайдын эстелик, 
Куран окуйт, туугандары эскерип. 
     
Бердибайдан уул туяк калбады, 
Ушул гана эске салат арманды. 
Эгиз кызы, калган кыздар чогулуп, 
Куран окуп эскеришет кайранды. 
     
Ачык пейил шайыр шатман жан элеё, 
Туугандардын мээримд\\с\ сен элеё. 
Жадыраган жайдар м\нъз элесиё, 
Такыр кетпейт къз алдыда дагы эле. 
 

 
ЭНЕЛЕРДИН КЪЗ ЖАШЫ 

 
Энелердин къз жашы эстелиги, 
Шейит кеткен маркумдар, эскерилди. 
Энелердин ж\ръг\ сыздап ыйлап, 
/м\ттър\ ърттън\п кетпедиби. 
 
Кана уулу? Канаке? Энесинин, 
Ушул к\нгъ, \м\т\н \збъй келет. 
Же ъл\г\, же тир\\с\ табылбаган, 
К\тът эне, к\дър \збъй к\тъ берет. 
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Капаланып энелер, кайгырбачы, 
Жалган \м\т эместир, мунун баары. 
Элим \ч\н жан кыйдым, арманай деп, 
Ъм\рлър\н арнагандыр, балдар дагы. 
 

Баатырлар деп атаймын шейиттерди, 
Эли \ч\н тик турган эрендерди. 
Жалын болуп ърттън\п, к\й\п кетти, 
Алтын уулуё Г\лсара, Жалынбегиё. 
 

"/м\тс\з шайтан" деген \м\т \збъ, 
Тир\\ болсо уулуё келээр к\т\\с\здън. 
Сабыр кылгын Шааникан кайраттуу бол, 
Балаё келээр кубантып, к\т\п ж\ргън. 
 

Эл \ч\н баатырларды эне търъйт, 
Жамандык, жакшылыгын эне кърът. 
Оор азап, кайгы тартып какшаса да, 
Бел байлап, тоодой ж\кт\ ал кътърът. 
 

Кайраттан энекелер салмактуу бол, 
Душманга тизе б\кпъй айбаттуу бол. 
Шейиттер тирилишпейт ыйлагандан, 
Бекем байлап белиёерди кайраттуу бол. 
 

Курманжан датка энебиз кайрат менен, 
Къз\нчъ дарга асылган уулун къмгън. 
Шерт биръъ дардын жиби \з\лсъ да, 
Търълър ал мыйзамга кънбъй койгон. 
 

Сыр бербей ж\рък к\й\п ърттънсъ да, 
Эли \ч\н орустарга колун берген. 
 
Бул ырды энелерге арнап турам, 
/лг\ ал деп, Курманжандын сабырынан. 
Къз жашыёды кълдът\п буркураба, 
Уулуёар эли \ч\н болду курман.  
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