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КЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫ КЫЛЫМДАРДЫН КЫЙЫРЫНДА 

«Өнөр өлбөйт», — деп айтылат элибизде. Мындан өнөргө, жалпы эле 
чыгармачылыкка, талантка болгон кандай гана бийик баа, терең урмат сезилет. Өнөргө 
байланыштуу түрдүү көрүнүштөрдүн ичинен элибиз өзгөчө урматтаганы, артыкча 
баалаганы — асыресе, сөз өнөрү, анын ичинде поэзия. Мунун айкын далили — 
кылымдардан кылымга өтүп келаткан «өнөр алды — кызыл тил», «кызыл тилин 
безенткен», «кызыл тилин сайраткан» деп акындарга карата колдончу кеп-сөздөр. 

Ошентип, «кызыл тил» — сөздүн түз маанисинде да, өтмө маанисинде да — 
түбөлүктүү нерсе: адам барда, эл барда тил, поэзия кошо жүрөт, алар бирисиз бири 
жашай албайт. Буга кыргыз поэзиясынын тарыхы айдан ачык күбө. 

Байыркы кытай, араб, парсы жазма даректеринен жана И. Бичурин, Ч. Валиханов, 
В. Радлов, В. Бартольд, С. Малов, М. Ауэзов, А.Н. Бернштам, С. Абрамзон өңдүү залкар 
илимпоздордун ошолорго таянган айтылуу эмгектеринен улам кыргыздар —  
борбордук Азиядагы эң байыркы, биздин заманга чейинки тарыхта кездешкен 
элдердин бири деген пикир көптөн бери айтылып келатат. Бул көз караш Б. 
Солтоноевдин, А. Байтурдун, Ө. Караевдин, В. Худяковдун, Т. Чоротегиндин жакында 
эле жарык көргөн эмгектеринде, «Кыргыздар жана алардын теги», «Кыргыздар» (4 
томдук), «Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы» деген комективдүү 
басылмаларда андан бетер бекемделди. 

Тилекке каршы, кыргыздардын байыркы эл экенин далилдеген башка бир урунттуу 
жагдай акыркы кезге чейин эске алынбай, кээде ага караманча маани берилбей жүрөт. 

Мен кыргыз фольклорундагы архаикалык-мифологиялык катмар, атап айтканда, 
байыркы «эмгекке табынуу» жана жанрдык-идеологиялык синкретизм менен тыкыс 
байланышкан «Оп, майда», «Шырылдаң», «Бекбекей», «Тон чык» ырларын көңүлгө 
түйүп жатам. Окумуштуулар биздин заманга чейинки III—I миң жылдыктарга таандык 
деп эсептешкен байыркы чыгыш жана грек адабиятынын эмгек ырлары менен 
алардын композициялык-семантикалык жактан окшоштугу таң калтырат. Экинчиден, 
ушундай көөнө доорго «Кожожаш», «Эр Төштүк», «Манас» эпосторундагы 
мифологиялык катмарлар, ырымдар жана дарымдар таандык. 

Кезегинде, тагыраак айтканда, XIX кылымдын ортосунда кыргыз фольклорун  
алгачкы изилдөөчүлөр Ч. Валиханов менен В. Радлов дагы бир бөтөнчө жагдайга көңүл 
бурушкан. «Манас» менен «Эр Төштүктүн» айрым варианттары менен таанышкан В. 
Радлов кыргыздардын элдик поэзиясы «кандайдыр бир өзгөчө доорду башынан 
кечирип жатканын, аны баарыдан мурда, нукура эпикалык мезгил деп атаса болорун» 
айтып келип, аны Трюян согушу жөнүндөгү байыркы гректердин эпикалык ырлары 
менен салыштырган. Анын пикири боюнча, эгерде казактарда негизинен лирикалык 
поэзия өнүксө, кыргыздарда «тескерисинче эпикалык поэзия гүлдөп өнүккөн, ал эл 
чыгармачылыгынын дээрлик бардык түрлөрүн баш ийдирип, лирикалык ырларды гана 
жокко чыгарбастан, прозадагы бардык болумуштарды, жомоктор менен аңгеме-
баяндарды оп тартып өзүнө сиңирип алган». Ч. Валиханов да негизинен ушундай ойдо 
болгон. 

Менимче, бул залкар илимпоздордун пикирлерине сын көз менен кароо зарыл, 
анткени мында тарыхый мамиленин жетишсиздиги (таптакыр эки башка тарыхый 
доордун — байыркы доор менен XIX кылымдын көрүнүштөрүн бир катарга коюу) жана 
иликтенген материалдардын (казак менен кыргыздын лирикалык жана эпикалык 
поэзиясынын алакасы жөнүндө сөз болгондо) аздыгы даана байкалат. 
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Себеби бизге келип жеткен маалымат-материалдарга таянсак, кыргыздардын 
оозеки поэтикалык чыгармачылыгы бир кыйла бай жана көп түрдүү. Айталы, анда 
төмөнкүдөй лирикалык жана каада-салт ырлары көзгө чалдыгат: эмгек ырлары; 
ырымдар жана дарымдар; үрп-адат ырлары, сүйүү ырлары, айтыштар, арман ырлары, 
жоктоо ырлары, кошоктор, эскерүү ырлары; коштошуу ырлары, керээз ырлары, мактоо 
ырлары, арноо ырлары, мазактоо-кордоо ырлары, тамаша ырлар, оюн-зоок ырлары, 
бешик ыры, бөбөктөр ыры, ырым-жырым (диний) ырлар; термелер, санат-насыят, 
накыл ырлары; тарыхый ырлар. Демек, кыргыздардын ырлары башка элдердин 
оозеки поэзиясынан анча айырмаланбайт, айрым учурда атүгүл архаикалык мүнөзгө 
ээ. Маселен, мал чарбачылыгына байланыштуу байыркы «Бекбекей», «Шырылдаң» 
сыяктуу ырлар орустардын жана казактардын фольклорунда жолукпайт. Мындан 
тышкары кыргыз фольклорунда дыйканчылыкка байланышкан «Оп, майда» сыяктуу 
эгин себүүгө, сугатка, кызыл кырманга, ыйык нанга арналып, дыйкандын маңдай тер, 
таман акысын баяндаган ырлар сакталып калган. Кыргыз фольклорунда колунан көөрү 
төгүлгөн элдик чеберлерге арналган «Кийим бычканда», «Тон чык» өңдүү ырлардын 
бар экени да өтө кызыктуу. Дагы бир маанилүү нерсе — дыйканчылыкка жана кол 
өнөрчүлүккө арналган ырлар кыргыздар байыркы доордо жана кийинки мезгилдерде 
жалаң гана көчмөн турмуш сүрбөгөндүгүнөн кабар берет. Бул багытта ал ырларды 
отурукташып, дыйканчылык жүргүзгөн тажик жана өзбек элдеринин ырлары менен 
салыштыруу өтө кызык. Алардын оозеки поэзиясында мааниси жана аталышы боюнча 
кыргыздардыкына ото окшош, мал чарбачылыкка, дыйканчылыкка, кол өнөрчүлүккө 
байланышкан ырлар бар. 

Байыркы жанрлардын катарына, мурда белгиленгендей, ырымдар жана дарымдар 
кирет. Монгол жазуучусу жана окумуштуусу Л. Тудэв андай көрүнүштү «шамандар 
поэзиясы» деп атайт. Кыргыз фольклоруңда адамдын айрым жашоо-турмушуна жана 
ишмердигине, анын ой-мүдөөсү менен үмүтүнө байланышкан тигил же бул ырымдар 
менен дарымдардын атайын аталыштары бар. Алардын айрымдары мына булар: мал 
чарбасына байланышкан — «кылоо-кылоо», «мал телүү», дыйканчылыкка, тактап 
айтканда, жамгырга байланышканы — «жайы», адамдын ооруусун эмдөөгө арналганы 
— «көчөт көчүрүү», «куучу», «бадик», «албын» ж.6.у.с 

Ырым-жырымдар бешик ырынан баштап, жоктоо, эскерүү, кошок ырларына 
чейинки элдик поэзиянын көпчүлүк түрлөрүндө бар. Ырым-жырымга үйлөнүү, той 
ырларын да кошсо болот, алар башка элдердики сыяктуу эле театрлашып, «Той 
баштаар», «Жар көрүү», «Кыз узатуу», «Бет ачар» өңдүү бир катар түзүм 
бөлүкчөлөрдөн турат. 

Анын башатында сөзсүз сүйүү ырлары турат. Өзүнүн маанисине жараша алар 
«Секетбай» жана «Күйгөн» деп эки топко бөлүнөт. Биринчи топту арзуу, жалынуу, 
жанын чабуу өңдүү мотивдер, лирикалык маанайдагы жайдары ырлар түзөт. Ал эми 
«Күйгөн» деген сөз өзү айтып тургандай, ал бактысыз махабатка муңканууну билгизет, 
башкача айтканда, бул топко муңдуу, элегиялык мүнөздөгү ырлар кирет. 

Башка ырлардын ичинен айтыш өзгөчө көңүл бурууга татыктуу, анткени ал 
кыргыздарда кеңири тараган. Ал дагы эки түргө ээ: биринчиси — эки ырчынын суроо-
жооп иретиндеги алым-сабак айтышы, экинчиси — дасторкон четинде же той-
тамашаларда сармерден айтышуу. 

Айтыш ырлары сыяктуу эле эл ичинде ашат, насыят жана терме ырлары өтө кеңири 
тараган. Ал эми тарыхый ырларга, тилекке каршы, али күнчө маани берилбей келди. 
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Көрсө, чыгаан баатырлар менен XIX кылымда жашап өткөн манап-бийлерге, ошондой 
эле 1916- жылга арналган тарыхый ырлар коп экени азыр белгилүү болууда. 

Ыр түрүндөгү эпос кыргыз элинин оозеки поэтикалык чыгармачылыгынын 
өнүгүшүнүн өзгөчө жыйынтыгы, кайталангыс каймагы экендиги талашсыз. Өзүнүн 
көлөмүнө жана идеялык-көркөм маңызына жараша кыргыз эпостору, адатта, эки топко 
бөлүнөт: биринчиси — дүйнөлүк эпосто бөтөнчө орунду ээлеген «Манас» үчилтиги 
кирген улуу эпос; экинчиси — кенже эпостор. Кенже эпостор өзүнүн көлөмү жана 
мазмуну жагынан дүйнө элдеринин белгилүү эпосторунан ашса ашат, бирок кем 
калбайт, ошондой болсо да «Манас» эпосунун залкарлыгын көтөрүү максатында 
шарттуу түрдө алар кенже эпостор деп аталат. Жанрдык жана доордук белгилери 
жагынан кыргыз эпосторунун төмөндөгүдөй түрлөрү белгилүү: 

1. Мифологиялык эпос («Кожожаш», «Эр Төштүк»), 
2. Баатырдык эпос: «Манас», «Семетей», «Сейтек», «Курманбек», «Жаныш- 

Байыш», «Эр Табылды», «Жаңыл Мырза» жана башкалар. 
3. Социалдык-турмуштук же лирика-эпикалык эпостор: «Саринжи-Бөкөй», «Олжо- 

бай менен Кишимжан», «Кедейкан» ж.6. 
Соңку 20—25 жылда бирде эпос деп, бирде поэма деп аталган бир катар жаңы 

эпикалык чыгармалар жарык көрдү. Алар: «Мендирман», «Шырдакбек», «Эр Эшим», 
«Карач- Көкүл баяны», «Ак Мөөр», «Аксаткын менен Кулмырза», «Карагул ботом» 
өңдүү поэтикалык көлөмдүү чыгармалар. 

Ошентип, кыргыз элинин оозеки поэзиясынын тарыхы бери дегенде эки миң 
жылдыкты камтыйт, ал эми анын идеялык-жанрдык курамы өтө бай жана кенен. 
Ошондуктан академик В.Радлов кыргыздардын элдик поэзиясы өнүгүүнүн эң жогорку 
деңгээлине жеткен, бул эл сөздү өтө бийик тутуп, барктаган деп айтканында калет жок. 

* * * 
Кыргыз корком сөз өнөрүнүн тамыры алыскы доорлорго барып такаларын жазма 

булактар менен адабий эстеликтер да тастыктайт. 
Ал замандагы маданияттын маанилүү дөөлөттөрүнүн бири, арийне, байыркы 

руникалык жазуулар. Алардын үлгүлөрү бүгүнкү кыргыздардын ата-бабалары жашаган 
— Енисейде (Энесайда) жана азыркы Кыргызстандын чегинде табылгандыгы өтө 
мүнөздүү жана көрөсөндүү. Болжол менен айтканда, бул жазуу негизинен VI—X 
кылымдарда колдонулган. Анын мааниси жөнүндө көрүнүктүү тилчи С. Малов 
төмөндөгүчө айткан: «Биздин ишеним боюнча, түрктөрдүн Енисей жазуу эстеликтерин 
мүнөздөө кыргыз элинин байыркы маданиятынын канчалык бай экендигин түшүнүүгө 
жана чагылтууга мүмкүндүк берет». 

А.Н. Бернштам жана анын пикирин бөлүшкөн М.И. Богданова кыргыз уруулары 
жөнүндө маалымат камтыган Енисей жазуулары көзү өтүп кеткен кишинин бул 
дүйнөдөгү өмүрү жана турмушу тууралуу салыштырууларга, метафораларга жана 
эпитеттерге бай поэтикалык формадагы баян экендигин белгилешкен. Кыргыз 
фольклору боюнча дасыккан адис М.И. Богданова бул жазуулардын элдик кошокторго, 
эскерүү, мактоо ырларына жакындыгын аныктап жана башка окумуштуулардын 
пикирлерин эске алып, байыркы түрк жазууларынын «негизинде жаткан эпикалык 
жана лирикалык салттар, тилдин жана стилдин белгилүү туруктуулугу аларды кыргыз 
элинин эң байыркы адабий эстеликтери деп эсептөөгө негиз берет» деген тыянакка 
келген. 

Орхон-Енисей жазуу эстеликтери жөнүндө сөз болгондо, демейде «Күлтегиндин 
урматына кичи жазуу», «Күлтегиндин урматына чоң жазуу», «Тонукөктүн урматына 
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жазуу», «Билге кагандын урматына жазуу» жана эпитафиялар (эскерүү ырла]5ы) эске 
алынат. Аларды көркөм текст катары ар тараптуу талдоого алган эмгектеринде И.В. 
Стеблева Орхон-Енисей жазмалары поэзиянын эстеликтери, алардын стилинин бир 
калыптуулугу түрктөрдүн көркөм сөз өнөрүнүн өнүгүү жолунун байыркылыгын (анын 
ичинде фольклордук салттын да) жана жалпысынан эртеги түрк маданиятынын 
жогорку деңгээлин көрсөтөт деп далилдейт. 

Байыркы түрк адабиятынын эстеликтеринин тобу жогоруда аталган чыгармалар 
менен эле чектелбейт. Немец түрк таануучусу А.Ф. Габендин изилдөөлөрүнө 
караганда, аталгандардын жана оозеки чыгармалардан (макал-лакаптар, ырлар, 
кошоктор, эпостор ж.б. ) сырткары, байыркы түрктөрдө будда, манихей жана христиан 
адабияттарынын чыгармалары кеңири тараган, ошондой эле ар түрдүү мүнөздөгү жана 
жанрдагы (медициналык, иш кагаздары, каттар, филологиялык, тарыхый, аскердик 
ж.б. ) тексттер түзүлгөн. 

Түрктөрдүн ислам дүйнөсүнө өтүшү (IX—X кк.) италиялык белгилүү түрк таануучу 
А. Бомбачинин айтуусу боюнча, «алардын адабият тарыхынын жаңы фазасынын 
башталышын кабарлайт». Ошондон тартып түрк тили «араб жана перс тилдеринен 
кийинки үчүнчү негизги мусулман тилинен болуп калды, бул адабиятка да тиешелүү», 
— дейт италиялык окумуштуу. Жаңы адабият азыркы Кыргызстандын чегин бүтүндөй 
камтыган Караханийлер мамлекетинде айрыкча дүркүрөп өнүгө баштайт. Биз үчүн 
бөтөнчө маанилүүсү: Караханийлер доорундагы жазма адабияттын бийик үлгүлөрүнүн 
авторлору биздин мекендештерибиз Махмуд Кашгари жана Жусуп Баласагуни (XI к.) 
болушту. 

М.Кашгаринин «Түрк тилдеринин сөздүгүндөгү» жана Ж. Баласагунинин «Кут 
билиминдеги» поэтикалык тексттер ошол эле И.В. Стеблеванын эмгектеринде атайын 
адабий талдоого алынган. Бул адабиятчы орус жана чет элдик окумуштуулардын 
эмгектерин жалпылап келип, төмөндөгүдөй тыянак чыгарат: а) Махмуд Кашгаринин 
«Түрк тилдеринин сөздүгүндө» түрк фольклорунун үлгүлөрү менен катар, адабият 
үлгүлөрү да камтылган; б) тексттердин башаты исламга чейинки доордо жатат, бирок 
мусулмандык таасир да жок эмес 

1069—1070-жылдарда Кашкарда жазылган, орто кылымдардагы түрк адабиятынын 
жаркын туундусу болгон Ж. Баласагунинин «Кут билим» поэмасы түрк тилиндеги эң 
эртеги адабий эстеликтерден болуп саналат. 

Чыгарманын сюжеттик өзөгү 12- баптан башталып, негизинен каармандардын 
бири-бири менен маектеринен, бири-бирине жазган каттарынан турат. Бул тууралуу Ж. 
Баласагуни өзү мындай деп жазат: «Бул китептин өзөгү айрым өзгөрбөс, түбөлүктүү 
түшүнүктөрдөн турат: биринчиси — Адилет, экинчиси — Дөөлөт, үчүнчүсү — Акыл, 
төртүнчүсү — Каниет делип, алардын ар бирине түркчө өз аттары берилген. Адилетти 
— Күн тууду Элик атаган, бул өкүмдар; Дөөлөттүн аты — Айтолду, ал увазир; Акылга — 
Акдилмиш деген ат берилген, ал увазирдин уулу; а Каниет болсо —  Өткүрмүш аталып, 
анын иниси делген. Мына ушулардын ортосунда өз ара аңгемелешүүлөр, суроо-
жооптор аркылуу санжыра чечмеленет». Ошентип, бул жерде чыгарманын поэтикасы 
да, философиясы да, анын символикалык-амегориялык мүнөзү да таасын тастыкталат. 

Поэмада аңгеме-дүкөн куруудан сырткары Адилеттин, Дөөлөттүн, Акылдын жана 
Каниеттин маңызын жана касиетин кошумча ачкан, төрөлөрдөн тартып төмөнкүлөргө, 
хандан каратаманга чейин камтыган түрдүү социалдык катмарлардын өкүлдөрүнө 
коюлган талаптар жөнүндө айткан баптар да омоктуу орун ээлейт. Таң калаарлык, 
бирок факт: ар бир бапта увазирдин, аскер башынын, улуу хаджибдин, ак сарай 
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башчынын, элчинин, катчынын, казначынын, башкы ашпозчунун ишине ким талапкер 
болсо, ошого мүнөздөмө берилет, ошондой эле ак сарайда кызмат кылгандар менен, 
карапайым калк менен, ак сөөк адамдар менен, илимпоз жана аалымдар менен, 
дарыгер жана табыптар менен, түш жоручулар менен, жылдыз саноочулар менен, 
акындар менен, дыйкандар менен, соодагерлер менен, кол өнөрчүлөр менен, 
малчылар менен, кедей-кембагалдар жана башкалар менен кандай сүйлөшүп, мамиле 
түзүү керектиги жөнүндө айтылат. Чыгармада эл башкаруунун мыйзамдары жана 
эрежелери, бектерге кызмат кылуунун жолдору, үйлөнүү, балдарды тарбиялоо, этикет 
эрежелери да көңүлдөн сырткары калган эмес. Жалпылап айтканда, биздин колубузга 
ошол замандын бийиктигинен туруп дин жана космология, психология жана этика, 
педагогика жана саясат маселелерин терең талдап, жаркын чагылдырган 
энциклопедия, адам акылынын ой бермети, асыл туундусу келип жеткен. 

«Кут билимде» Өткүрмүштүн образы аркылуу өз чагылышын тапкан аскетизм жана 
кембагалдыктын артыкчылыгы, бул дүйнөнүн опасыздыгы, тигил дүйнөнүн жыргалы, 
түбөлүктүүлүгү идеясы кийин (XI—XIII кылымдарда) айрым түрк тилдүү 
чыгармалардын өзөктүү темасына айланган. Сөз Кулкожокматтын (Акмат Ясавинин) 
«Дивани хикмат» («Санат-насыят китеби»), Адиб Акмат Жүгинекинин «Хибат ал-
хакаик» («Акыйкат мөмөлөрү»), Сулайман Бакырганинин «Акыр заман китеби» сыяктуу 
поэтикалык чыгармалары тууралуу болуп жатат. 

Орто кылымдардагы түрк адабияты жалаң эле мактоо-даңктоо же акыл-насаат 
айтуу багытындагы поэтикалык чыгармалар эмес, Библиянын жана Чыгыштын  
белгилүү сюжеттерине негизделген махабат поэзиясынын үлгүлөрүн да жараткан. 
Аларга Кутбинин «Хосров менен Ширин» поэмасын, Хорезминин «Мухабат намесин», 
Алинин «Юсуф баянын» (XIII—XIV к.) кошууга болот. 

Кыскасы, орто кылымдардагы түрк тилдүү поэзия мазмун, форма, стиль жагынан 
олуттуу өзгөрүүлөргө учурап, бир (оозеки) абалдан экинчи (жазма) абалга өткөн, 
айрым үлгүлөрү классикалык деңгээлге жетип, жалпы адамзаттык маданий казынага 
айланган. Биз бул мураска сыймыктануу менен бирге аны, албетте, азыркы түрк тилдүү 
калктардын кайсы биринин жеке энчиси эмес, орток маданий мурасы катары кароого 
тийишпиз. Анткени ал учурда азыркыдай этностук жана тилдик жиктелүү болгон эмес, 
тек түрк урууларынын жамаатташтыгы, бирдиги өкүм сүргөн. Маданияттын ушундай 
жалпылыгы анда жалгыз эле Орто же Борбордук Азиянын чөлкөмүнө мүнөздүү 
болбостон, Чыгыш менен Батыштын, Азия менен Европанын араб, латын, роман жана 
славян тилдеринде сүйлөгөн башка калктарына да тийиштүү болгон. Ал эми Орто 
Азиядагы түрк тилдүү калктардын этникалык, тилдик жана саясий тарамдалуусу, өз-
өзүнчө бөлүнүп калыптануусу XV — XVI кылымдарда башталган. 

Ошого жараша алардын поэзиясы да өз алдынча тилге, улуттук өң-түскө, 
айырмалуу белги-сапаттарга ээ болгон. Муну кыргыз поэзиясынын орто кылымдардан 
берки тарыхы да ырастайт. 

* * * 
Ал поэзия XX кылымга «акындар поэзиясы» деген ат менен жетти. Жакынкы 

мезгилдерге чейин оозеки акындар поэзиясынын башталышын XIX кылымдын экинчи 
жарымына тиешелүү деп эсептөө кыргыз адабият таануусунда эреже катары 
эсептелинүүчү. Бирок ошол эле кезде тээ «Манаста», элдик оозеки чыгармачылыктын 
башка үлгүлөрүндө ырчылар жана кээ бир ойчул-акылмандар жөнүндө айтылып келет: 
«Манаста» Жайсаң ырчы эскерилет, Жээренче чечен жөнүндө атайын уламыштар бар, 
ал эми эл ичиндеги «Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол» деген накыл кеп 
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сөз өнөрүнүн жекече жаратмандары (авторлору) болгонун каңкуулайт. Ал эми мындай 
авторлордун айрым чыгармалары оозеки түрүндө биздин тилибизде ушул күндөргө 
аман-эсен жетип келди. 

Алар кимдер? 
Бүгүнкү күндө андай акындардын мезгил жагынан эң аксакалы, улуусу — Кет Бука 

(XIII кылым) деп айтууга болот. 
Бул акындын өмүр баяны жөнүндө так маалыматтар болбосо да белгилүү тарыхый 

окуялар жана сакталып калган фольклордук тексттер XIII кылымдагы анын өмүрүнүн 
айрым фактыларын болжолдоого мүмкүндүк берет. Дегенибиз, Кет Буканын ысымы 
менен байланышкан тексттерде чынында эле тарыхта болуп өткөн өзгөчө кайгы-
касиреттүү окуялар, атап айтканда, Чынгызхандын улуу уулу Жоочунун өлүмү жөнүндө 
кеп болот. 

Мындай материалдар түрк тилдүү башка элдерде да (ногойлордо, казактарда) бар. 
Кыргыз тилинде болсо бир канча варианттары сакталып калган. Ал варианттарда Кет 
Бука улуу төкмө, даанышман ойчул жана акын болгондугу айтылат. Ошондуктан, аны 
Улук ырчы, Аталык-жырчы ж.б. деп аташкан. Ал эми өзү Найман уруусунан 
болгондуктан Кет Буканын Найманлы деген ылакап аты да болгон. 

Токтогул ырчы (XIV — XV кылымдар) бизге келип жеткен эки ырынын мазмунуна 
караганда Жаныбек хан менен бетме бет кармашка чыгып, Алтын Ордонун учурунда 
жашап өткөн. Биринчи ыры башталыш ченинде ханга болгон жеке кайрылуусун, ага 
болгон жеке таарынычын баяндаса да түпкүлүгүндө жалпылоочу мүнөзгө өтөт: анда 
түрктөрдүн буга чейинки ынтымак-ырашкерлиги менен биримдиги Жаныбек хандын 
мезгилинде бузулуп бараткандыгы, бул каргашанын башкы айыпкери дал ушул 
Жаныбек хандын өзү экендиги айтылат. Токтогулдун мүнөздөгөнү боюнча, Жаныбек 
хан түрктөрдүн шору, адилетсиз баскынчы, жан алгыч, талоончу, кан ичкич, зордук-
зомбучул адам. Хандын тике өзүнө кайрылып бет пардасын сыйрыган мына ушундай 
мүнөздөмө байыркы түрк адабиятында (Орхон-Енисей жазууларында да, андан 
кийинки мезгилдердеги көркөм туундуларда да) кездешчү эмес, аларда чыгарманын 
башкы озуйпасы болуп каганды даңктоо эсептелчү. 

Токтогулдун экинчи ыры айрым бир өмүр баяндык жана тарыхый маалыматтарды 
камтыйт. Мында автор «жалпы түрктө сайраган булбул», «чарчабаган аргымак 
дулдул», «топту бузуп туу жыккан буудан» экендигин, Жаныбек хандан «далай кордук 
көргөндүгүн» айтат. Андан ары айтылуу сынчы Толубай өзүнүн агасы, тууганы экендиги 
жөнүндө маанилүү маалымат берилет. Ошентсе да биз үчүн ырдын финалдык бөлүгү 
өзгөчө маани-маңызга ээ. Анткени, бул жерде акын Жаныбек хандын уулу (айрым 
маалыматтар боюнча иниси) Бердибек бийликке келгендигин, ушундан улам «берен 
түрктүн балдарынын» жаны тынч алып калгандыгын айтат. 

Жаныбек хандын учурундагы боз туман каптаган мезгил Асан Кайгынын (XV кылым) 
чыгармаларында да ачык, даана чагылдырылган. Ч. Валиханов өзүнүн «Кыргыздар 
жөнүндө жазуулар» деген эмгегинде белгилегендей, Асан Кайгынын ысымы жана 
чыгармалары казактарда, ногойлордо, каракалпактарда жана кыргыздарда кеңири 
тараган. Казактын көптөгөн жазуучулары менен окумуштуулары (М. Ауэзов, С. 
Сейфумин, А. Маргулан, Б. Кенжебаев ж.6.) артында жазуу жүзүндө эч бир маалымат 
калтырбаса да Асан Кайгыны тарыхый инсан деп эсептешет. Жогорудагы жазуучу, 
окуму1птуулардын изилдөөлөрүнө, фольклордук-документтик булактарга жана 
жазууларга таянуу менен казак адабиятчысы X. Суюншалиев ал турсун Асан Кайгынын 
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болжолдуу түрдө туулган жана көзү өткөн жылдарын, тууган уругу менен жакын 
санаалаштарынын чөйрөсүн так көрсөтөт. 

Жанрдык жактан алып караганда Асан Кайгынын көркөм туундулары санаттар 
менен термелер катары кабыл алынса, маани-маңызы жагынан аларды тунук акыл-
ойдун (прагматизмдин), чындык менен санаркоонун философиясы деп айтсак 
жарашат. Айталы, анын бир ырында ар кандай нерсенин мааниси ал нерсенин кандай 
пайда берери менен байланат. 

Өзөктүк проблемасын коомдук-саясий жана моралдык-тиричиликтик маселелер 
түзгөн башка санаттары менен термелеринде даанышман акын адамдарды бири 
бирине күйүмдүү, боорукер болууга, бир туугандарча жана ынтымак-ырашкерликте 
жашоого чакырат. Адамдар ортосундагы касташуулар, уруулаштар жана бөтөн элдер 
ортосундагы жаңжалдар менен согуштар акынды өзгөчө кайгы-муңга салат. 

XV — XVI кылымдарда кыргыз элдүүлүгү калыптангандан жана чыгармалары 
биздин күнгө чейин кандайдыр бир сыйкыр жолдогондой болуп жеткен оозеки 
поэзиянын жекече өкүлдөрү болушкан алгачкы легендарлуу ырчылар пайда болгондон 
кийин биздин эл адаттан сырт тарыхый феноменге туш болду: XIX кылымдын 
башталышына чейин оозеки же жазма поэзиянын жекече жаратмандары болгондугу 
жөнүндө ооз жүзүндө же документтик түрдө сакталып калган далилдерди жолуктура 
албайбыз. 

Жүрөк-жүлүндү өрттөгөн бул ачуу чындыкты моюнга алуу менен ошол эле учурда 
мындай кара булут каптаган «караңгы кылымдар» инсаният тарыхынын узун жолунда 
кездеше келчү көрүнүш экендигин да унутпасак. Дегенибиз, өз учурунда өзгөчө бир 
бийиктиктерге жетишкен байыркы Египет, Шумер, Вавилон, Хет адабияттары 
акырындап жүрүп тарых бүктөмүндө калып калбадыбы. Андан кийинки антикалык 
доордогу гүлдөгөн грек жана рим маданияттары орто кылымдарда кыйроого учурап, 
нарк-насилин жоготту. Мындай көрүнүш орто кылымдарда жана андан соң Күнчыгыш 
элдеринде да жыш кездешкен. 

Бирок XIX кылымдын башында жана орто ченинде кыргыздардын коомдук-
экономикалык жана руханий турмушунда зор өзгөрүүлөр боло баштайт. Кокон 
хандыгынын тушунда ислам кеңири жайылып, диний мектептер, медреселер ачылат, 
сабаттуу адамдар пайда болот. Орусиянын карамагына өткөндөн кийин илим-билимге, 
маданиятка умтулуу андан бетер күчөйт. 

Экинчиден, ушул мезгилде кыргыздардын дүйнөнүн башка элдери менен болгон 
карым-катышы бир топ артат. 

Дал ушундай коомдук-маданий жаңы жагдай-шартта, бир жагынан Күнчыгыш жана 
орус маданияттарынын тикеден тике таасиринен улам, экинчи жактан оозеки сөз 
өнөрүнүн өсүп өнүгүүсүнүн натыйжасында жекече акындык поэзия фольклордон 
бөлүнүп чыгып, XIX кылымда жана XX кылымдын баш ченинде кыргыздарда жазма 
поэзиясынын алгачкы бүчүрлөрү пайда болот. 

Анын эң көрүнүктүү өкүлдөрү Калыгул, Арстанбек, Молдо Нияз, Нурмолдо, 
Жеңижок. Токтогул, Тоголок Молдо, Молдо Кылыч, Барпы ж.б. 

Жашы жагынан аталгандардын эң улуусу болгон Калыгул Бай уулунун (1785 — 
1855) чыгармачылык жолунун башталышы Кыргызстан Кокон хандыгынын бийлигинде 
турган мезгилге туш келсе, ал эми чыгармачылыгынын гүлдөп-өнүккөн учуру Түндүк 
кыргыздардын Орус империясынын курамына кирүүгө жасаган алгачкы иш-
аракеттеринин жылдарына дал келет. Чыгармаларынын бизге келип жеткен 
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үзүндүлөрү боюнча айтсак, акын болжолу, мусулман дининин негиздери, эски 
Күнчыгыш адабиятынын айрым үлгүлөрү менен тааныш болуптур. 

Калыгулдун чыгармачылыгынын экинчи бир маанилүү булагы болуп, сөз жок, 
кыргыз фольклору эсептелери жөнөкөй көзгө деле көрүнүп турат. Бул тенденциялар 
анын «Акыр заман» деген чыгармасында жана Кулкожакматтын (Акмат Ясавинин), 
Адиб Акмат Жүгинекинин, Сулайман Бакырганинин, легендарлуу акындар Токтогул 
менен Асан Кайгынын, ошондой эле Бухар жырау, Шал акын сыяктуу XVII—XVIII 
кылымдардагы казак акындарынын чыгармаларын эске салып турган маселдеринен 
ачык-айрым байкалат. 

Калыгул Бай уулунун жолун тикеден-тике жолдогон жана салтын уланткан акын 
Арстанбек Буйлаш уулу (1824 —1878). Ал акындык чабыты жана дарамети жагынан 
кеңири таанылып, көзү тирүүсүндө эле «булбул» деген атка конгон. Б1рчы жана 
комузчу, даанышман ойчул жана коомдук ишмер катары ал да ошол өткөөл доордо — 
Кокон хандыгы орус империясынын бийлиги менен алмашып жаткан мезгилде жашап, 
чыгармаларында өз доорунун бардык кайгы-муңун бүтүндөй туруш-турпаты, 
татаалдыктары жана карама-каршылыктары менен таасын чагылдырган. 

Арстанбектин бизге келип жеткен мурасы ар кайсы жанрдан: ырлар, санаттар, 
термелер, армандар, керээздер, айтыштар, «Тар заман» поэмасы ж.б. турат. 

Мурда, тоталитардык идеологиянын шартында кыргыздардын Орусиянын 
курамына ыктыярдуу түрдө кошулуусу клерикалдык-мистикалык чен-өлчөмдөн туруп 
туура эмес чагылдырылган деп Арстанбекти негизинен «Тар заман» поэмасы үчүн ур-
токмокко алышчу. Бирок байкап-баккан адамга бул тема акындын «Тар заманында» 
эле эмес башка чыгармаларында да («Алда кудай, капырай», «Капкандай чапты 
белиңди...», «Каңтарбай менен айтыш», «Сары орус султан болгону», «Кашкарга кире 
качкан бугуларга ырдаганы», «Керээз») иштелип, бир топ өркүндөп жана тереңдеп 
жүрүп олтурган. Жалпысынан алганда булар үч мотивден турат орустардын келе 
жаткандыгына тынчсыздануу, орустардын келүүсү, орустардын башкаруусунун 
натыйжалары. 

Реалдуу турмуштун жагдай-шарттарына терең ой жүгүрүп, ар кайсы варианттарды 
ар тараптуу акыл калчап көрүп, Арстанбек акыр соңу жаңы шарт, жаңы абалга моюн 
сунууга, жаңы кожоюн — орустардын таасирин баалоого аргасыз болот «Орусуң оңой 
көк эмес, оңдуруучу неме эмес». 

Арстанбектин көркөм мурасынын ичинде анын айтыштары өзгөчө маанилүү орунга 
ээ. Ал кыргыз, казак акындары Каңтарбай, Чоңду, Сүйүнбай, Жеңижоктор менен 
айтышка түшкөн. Арстанбектин кыргыз акыны Чоңду, казактын XIX кылымдагы 
даңазалуу ырчысы Сүйүнбай менен болгон айтыштары бул жанрдын бардык эреже, 
шарттарын бекем тутунган, айтыш өнөрүнүн классикалык үлгүсү болуп эсептелинет. 

XIX кылымдын соңу — XX кылымдын баш чениндеги кыргыз акындар поэзиясынын 
жаңы белгилери менен мотивдери көрүнүктүү акын, ысымы менен чыгармалары 
азырга чейин эл ичинде өзгөчө бийик кадыр-баркка ээ Жеңижоктун (1860—1916) 
чыгармачылыгында андан ары өнүктү жана философиялык чечмелөөгө ээ болду. 

Анын көркөм мурасы анча деле көп эмес, бирок тематикалык жана жанрдык 
жактан өтө көп түрдүү. 

Жеңижоктун табият же тигил же бул жердин көркүн сүрөттөөгө арналган 
чыгармаларынын эң башкы жана өзгөчөлүү сапат-белгиси — пейзаж менен лирикалык 
ой толгоолордун, автобиографиялык мотивдер менен этнографиялык деталдардын, 
жеке пенделик сезим-туйгулары менен коомдук санаалардын ширелишип турушу. 
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Башкача айтканда, Жеңижоктун пейзаждык чыгармаларында табият суктануунун гана 
объектиси катары көрүнбөстөн, адам дүйнөсү, анын татаал, көп кырдуу мамилеси 
менен тыкыс органикалык биримдикте көрсөтүлөт. Мындай чыгармалар болуп «Жер 
сорусу Аксы экен», «Айтайын Аксы жеримди» деген поэмалары эсептелинет. 

Табият кубулуштарын көркөм чагылдырууда Жеңижок стихиялык материализмдин 
чегинде туруп, анын дүйнө кабылдоосунда оптимизм алдыңкы катарга чыгат 
(«Дүнүйө», «Аккан суу»), Ошону менен бирге томаяктын үй-бүлөсүндө туулуп, эрезеге 
жеткенче көрбөгөнү көр болгон Жеңижок ар качан жакыр-жалчыга жан тартып 
ырдаган. Дал ушул чен-өлчөмдөн туруп ал өзүнүн «Санат», «Насыят», «Үй-бүлө», 
«Жаман уул, жакшы уул» жана башка эң сонун дидактикалык чыгармаларын жараткан. 
Буларда акын пенде баласынын эң мыкты сапат белгилерин, анын ачык мүнөз 
айкөлдүгүн ырга салып, адамдагы тескери мүнөздөрдү катуу сынга алган. 

Жалпысынан алганда, Жеңижоктун чыгармачылыгы XIX кылымдын акыры — XX 
кылымдын баш чениндеги кыргыз поэзиясы жөнүндөгү биздин түшүнүгүбүздү алда 
канча байытып тереңдетет жана советтик доордо социалдык-демократтык мазмуну 
үчүн айрыкча аздектелип келген Токтогул, Тоголок Молдо жана Барпы Алыкуловдун 
поэзиясына тутумдашып, өзүнчө көпүрө салгандай таасир калтырат. Муну Жеңижок 
менен Токтогулдун өз ара ынак мамилелери, бири бирин барктап-жактоосу бекемдеп 
турат. 

* * * 
XIX кылым ошону менен бирге кыргыздын жазма, негизинен кол жазма 

поэзиясынын да жаралыш кылымы болуп калды. Мындай поэзиянын баштоочусу деп 
Молдо Ниязды (болжол менен 1820 — 1890-жылдар) айтуу керек. 

Албетте, Молдо Нияз өз мезгилинин уулу болгондуктан, анын дүйнөгө болгон көз 
карашы исламдын жана Күнчыгыш философиясынын нугунда калыптанган. Мунун 
айкын мисалы болуп дүйнөгө, коомго, адамдардын өз ара мамилелерине жана 
тарыхый окуяларга карата акындын мамилесиндеги мусулмандык көз караштын ачык-
айкын көрүнүшүн эсептөөгө болот. 

Фольклордук жана диний түшүнүктөрдүн карым-катышы анын тарыхый окуяларды 
баяндаган санаттарына да мүнөздүү. Ал санаттарында Молдо  Нияз Кокон — орус 
мамилелерин (Кокон хандыгын каратып алуу үчүн болгон согушту), кыргыздардын 
Чыгыш Түркстанга качышын, Жакыпбек хандын каарынан улам ал жакта көргөн азап-
тозокторун ырга кошкон. Ушул жерде өзгөчө белгилеп кетүүчү нерсе — каапырларга 
(орустарга) болгон мамиледе Молдо  Нияз чыныгы мусулман баласы жана өз Ата 
Журтунун анык патриоту  катары келишкис мамилени тутунат. 

Молдо  Нияздын көлөмдүү, сюжеттүү чыгармаларынын ичинен дагы экөө айрыкча 
бөлүнүп турат. Булардын биринчисинде — «Курманжан датка» — XIX кылымдагы орус 
саякатчылары менен аскер адамдары «Алай ханышасы» деп аташкан даңазалуу 
Курманжан датканын терең кайгы-касиреттүү, ал турсун драмалуу өмүр тагдыры 
көркөмдүк жактан жеткиликтүү жана так берилген. 

Экинчи санат Кетмен-Төбө өрөөнүнүн айтылуу манабы, бир кезде Т.Сатылганов 
өзүнүн «Беш каман» деген айтылуу ырында таптакыр тескери образын жараткан 
Дыйканбайга арналып, мында Молдо  Нияз Дыйканбайдын ачыктан-ачык мактоо сөзгө 
ширетилген образын жараткан. Мезгил тамашасы деген ушул экен: эми биз 
Дыйканбайдын образын экинчи бир өңүттөн салыштырып кароого мүмкүнчүлүк алдык. 
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Молдо  Нияздын санаттарынын ичинде ашыктык ырларынын эң сонун үлгүлөрү 
болгон «Кымчабел», «Даткайым», ички уйгу-туйгу абалды чагылдырган «Афандим» 
деген көркөм туундулары да бар. 

Молдо  Нияздан кийинки экинчи көрүнүктүү, иш жүзүндө эң улуу акын — Нурмолдо 
(1838 — 1920). Анын кылым бою дат басып, көрүнгөндүн колунда жана эсинде 
сакталып келген чыгармалары жаңыдан гана (1996, 1997-жылдары) чакан китепчелер 
иретинде жарык көрдү. Аларды окуган адам Нурмолдонун өмүр жолуна, билимине 
жана талантына таң калбай коё албайт. Кичинесинен кат таанып, бул жагы Наманган, 
Фергана, Ташкен, Кашгар, Үрүмчү, ар жагы Индия менен Аравияга чейин барып 
билимин, өнөрүн өркүндөтүп, ажылык парзын аткарып келген акын өз 
чыгармаларында «Манастан», Толубай, Санчы санаачылардан (ал өзү ушинтип атайт) 
тартып замандаштары болгон кыргыз, өзбек, казак акындары Балыкооз, Чоңду, 
Сартпай, Калыгул, Чоң ырчы, Куш ырчы, Молдо Кылыч, Сагымбай, Арстанбек, Жөжө, 
Жамбыл, Молдо Тойчу, Жума, Касанбай, Кыдыралы, Ниязаалы, Жеңижок, Молдо  
Нияз, Токтогул ж.б. мүнөздөмө берет. Ал аз келгенсип, анын калеми бут дүйнөлүк 
адабият менен философияга сяякат жасайт, атап айтканда, Аристотель, Аль-Фараби, 
Фирдоуси, Низами, Жами, Навои, Саади, Бабур, Машрап, Дамаски, Сайрам, Ограр, 
Кашмир, «Шахнамэ», «Хамза», «Мажнун менен Лейли», «Фархад менен Ширин» 
сыяктуу улуу даанышмандар, акындар, чыгармалар менен даңазалуу шаарлар 
акындын санагынан өтөт. 

Нурмолдонун поэзиясында философиялык, космологиялык жана этикалык идеялар 
менен мотивдер арбын («Замана», «Болбосо», «Насип-буйрук», «Бир Амах», «Өмүр 
жана өлүм», «Адам Ата», «Наадан менен Пайгамбар», «Нускоолор» ж.б. ). Ошону 
менен бирге акындын бир катар ырларындагы тарыхый көз караштын тактыгы менен 
дааналыгы суктантпай койбойт. Маселен, ал кыргыз-орус маселесинде кур;1лы, илими 
күчтүү орус менен касташпай, аны менен ынтымакта, тынччылыкта жашоону, андан 
илим-билимди, дыйканчылыкты, шаар маданиятын үйрөнүүнү жактайт. Дегеле 
акындын тарых жөнүндөгү ою өтө терең: «Тарыхты танганың — тамырсыз калганың». 

Биз үчүн айрыкча маанилүүсү — Нурмолдонун жазма өнөрдү, акындыкты жана 
аалымдыкты даңазалаганы:  

Айт-айт десе саламды айт, 
Аяк-башсыз ааламды айт. 
Адамзаттын мыктысын, 
Ачык жазган каламды айт. 
Адам алга кадамдайт, 
Даанышмандар илимди, 
Далдал кылып жайдаңдайт. 
Үлгү кылып мыктыны, 
Үзүр жолун саймалайт. 
Дааналардын дастаны, 
Далай журтту аралайт. 
Зарын айтып калкынын 
Залим ишин каралайт. 

Нурмолдонун ырларынын дагы биринде («Жазыптыр») биздин ушул макала, 
жалпы эле байыртан берки кыргыз поэзиясы үчүн ото мүнөздүү, терең символдуу 
болгон төмөнкүдөй саптар бар: 
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Биздин ата-бабада, 
Жазгыч жигит көп болгон. 
Кастар менен чабышта, 
Кыйла китеп жок болгон. 
Ошонун бирин айтагай, 
Колубузга топтолгон. 
Тарых бетин казыптыр, 
Тырышып азып жазыптыр. 
Мен, сен үчүн таберик 
«Мажму атут Таварих» 
Аксыкентийи Сайпидин, 
Новруз ата жазыптыр. 

Көрсө, азыр далилденип жаткандай, Нурмолдонун өзү атактуу «Мажму атут 
Таварихти» жараткан Аксыкентилик Сайпидиндин урпагы экен. Мына тарыхтын дагы 
бир табышмагы! 

Эгерде Молдо  Нияз менен Нурмолдо Кыргызстандын түштүгүндө (биринчиси 
Кадамжайда, экинчиси Ала-Букада) жашашса, Нарын аймагында туулушуп, кийин 
Чүйгө байма-бай каттап турушкан Молдо Кылыч (1866—1917) менен Тоголок 
Молдонун (1860 — 1942) поэзиясы жазма өнөрүбүздүн өсүп-өнүгүшүнүн кийинки 
баскычы болуп эсептелет. 

Молдо Кылычтын төмөнкү чыгармалары бизге келип жетти: «Чүй баяны», «Жинди 
суу», «Алдамчы», «Керме-Тоо», «Кыз-жигит», «Кара-Кочкор», «Зилзала», «Зар заман». 
«Бүркүттүн тою», «Канаттуулар» деген чыгармаларды да Молдо Кылычтын калемине 
таандык деп жүрүшөт, бирок ал чыгармалардын авторлугу ушул күнгө чейин талаш 
боюнча калып келет. 

«Чүй баяны» поэмасында Молдо Кылыч Чүй өрөөнүнүн жан-жаныбарлар, өсүмдүк- 
төр дүйнөсүн чыныгы билерман сүрөткер катары зор чеберчилик менен тартып берет. 
Дегеле минтип табият көркүн билгичтик менен сүрөттөө Молдо Кылычтын башка 
чыгармаларында да — «Жинди суу», «Керме-Тоо» — кеңири учурайт. 

«Канаттуулар», «Бүркүттүн тою», «Буудайык» деген чыгармаларда Молдо Кылыч 
чыныгы орнитолог жана анималист катары көрүнөт. «Канаттуулар» — Кыргызстандын 
канаттуу куштары жөнүндө өзүнчө эле бир справочник болсо, акыркы эки чыгармада 
канаттуулардын «ички дүйнөлөрү» ачылып берилип, өтө курч сатиралык образдар 
түзүлгөн. 

Ал эми патриархалдык психологиянын жана исламдын таасиринен улам акындын 
дүйнөгө болгон көз караштарындагы карама-каршылыктар чагылдырылган «Зар 
заман», «Зилзала» поэмаларында Молдо Кылыч бир жагынан уурулуктары, көз 
боёмочулуктары, чектен чыккан ач көздүктөрү жана кара мүртөздүктөрү үчүн байлар 
менен молдолорду, ыймансыздыгы үчүн падышаны сынга алса, экинчи жагынан жан-
жаныбарлардын, пенде баласынын тагдыры Жараткан тарабынан алдын ала жазылып 
коюлары, «Маңдайга жазганга моюн сунуу» идеясы айтылат. 

Тарыхка, өзгөчө 1916-жылкы окуяга ириде жазгыч акындар кеңири кайрылышкан. 
Бул багытта биз буга чейин Ы. Шайбековдун (1880 — 1957) «Азган эл», «Кайран эл», 
«Кайткан эл», А. Жутакеевдин (1880—1931) «Качак турмушу», «1916-жыл», «Кайран 
эл» деген чыгармаларын окуп үйрөнүп келсек, эми бул катарды ысмы элге кайрадан 
таралып жаткан акын Алдаш Молдонун (1876 — 1930) чыгармалары толуктап отурат. 
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Алдаш Молдо өтө көп сандагы туундуларды жараткан экен, бирок бизге чейин 
алардын баары толук түрдө келип жеткен жок. Мугалим-акындын көркөм мурасынан 
соңку кездерде бирин-экин чыгармалары жарык көрдү. Булар «Хал заман», «Үркүн», 
«Ормон- Балбай» деген поэмаларынан алынган үзүндүлөр. 

Алдаш Молдонун чыгармаларынын негизги баалуулугу — сүрөттөлүп жаткан 
окуялар менен адамдардын тарыхый жактан ишенимдүү көрсөтүлгөндүгү. Бул сапат 
акындын дээрлик бардык чыгармаларына мүнөздүү. Мына, калемгердин айрым 
чыгармаларынын аталыштары: «1912-жылы болгон бир окуя», «1913—1914-
жылдардагы хуторлор тууралуу», «1916-жылкы үркүндүн алдында», «Алты шаар», 
«Көл баяны» ж.б. 

Акын «Хал заман» чыгармасында ошол мезгилдин жалпылаштырылган элесин 
түзүп, падышачылык администрациянын өкүлдөрү менен жергиликтүү байлардын 
дагы да байып, ал эми караламан кыргыз журту бардык жактан куржалак калып 
жаткандыгын көрсөтөт. 

Жалпысынан Алдаш Молдонун 1916-жылдагы үркүнгө жана кыргыздардын Кытай 
жерине качкан кайгысы менен ал жакта көргөн азап-тозокторуна арналган 
чыгармалары революциялык пафосу жана нукура тарыхый атмосферасы менен 
айырмаланып турат. 

Ушул мааниде анын 1917-жылы жазылган «Үркүн» поэмасы өзгөчө көңүл 
бурарлык. Анткени ал Октябрь революциясына чейинки кыргыз поэзиясын мазмун 
жактан да, өтмөчүлдүк эстафета берүү жактан да кандайдыр бир деңгээлде 
жыйынтыктап тургансыйт: 

Мен айтайын эмкисин, 
Уруят заман белгисин. 
Кылычтын өттү «Зар Заман», 
Андан кийин мен жазган, 
А дагы өттү «Хал заман». 
Үстүндө азыр турабыз 
Мына бу турган «Тар Заман». 
Артыкча кыргыз элине 
Эң эле кор-кор заман. 
Эми болот тең заман, 
Эң эле зор кең заман. 
Ушул жерден кыскарттым, 
Уруят заман баянын. 
Сөзүм бүттү тамамат, 
Дуба кылып кол жайгын, 
Кудайга жаны аманат. 
Уруятты чыгарган, 
Узун болсун өмүрү, 
Узарсын Ленин азамат! 
 
* * * 

Совет доорунда өнүп-өскөн адамдарга жакшы маалым болгондой, Октябрь 
революциясынан кийинки кыргыз поэзиясы дал ушул теманы — Ленинди, ал 
жетектеген большевиктер партиясын, жаңыдан жеңген Совет бийлигин даңктап-
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даңазалоодон башталган: мунун классикалык үлгүсү Т. Сатылгановдун «Кандай аял 
тууду экен, Лениндей уулду!» деген айтылуу ыры эмеспи. 

Бизге жеткен маалыматтарга караганда, Октябрь төңкөрүшүнөн кийин кыргыз 
адабиятынын басма бетинде жарык көргөн биринчи чыгармасы 1918-жылы 
Верныйдын «Ушкын» деген баракчасына жана 1919-жылы «Көмек» газетасында кайра 
басылган Ы.Шайбековдун «Большевиктер партиясы» деген ыры болуптур. 

Башка жазгыч акындар да (Тоголок Молдо, А. Жутакеев, Т. Талканбаев) өз 
чыгармаларын Октябрдын жеңишин, Лениндин жана Коммунисттик партиянын 
идеяларын даңазалоого арнашты, бирок алардын чыгармалары кыргыз элинин 
өзүмдүк басма сөзү менен китеп чыгаруу иши пайда болгондон кийин гана жарык көрө 
баштады. 

Жазгыч акындар менен бир катарда эле жаңы коомдук түзүлүштүн шарпасы менен 
пайда болгон интеллигенциянын алгачкы өкүлдөрү өз колдоруна калем кармашты. 
Булар негизинен Ташкен менен Алматыда окушуп, кийин туулган жерине кайтып 
келишкен мугалимдер менен партиялык-советтик кызматкерлер эле. Алар өздөрүнүн 
тырмак алды ырларын, макалаларын, аңгемелерин ошол эле шаарларда басылып 
чыкчу «Ушкын», «Көмек», «Тилши», «Кедей эрки», «Ак жол» деп аталган татар, казак 
тилдеринде чыгып турган гезиттерге жарыялашкан. Аталган гезиттерде Ж. 
Түлөкабылов, О. Лепесов, М. Максутов, К. Баязыков, К. Мажиков, Б. Калпаков, М. 
Байчериков, 3. Лепесов жана башкалардын үгүт-насаат, чакырык, агитациялык 
мүнөздөгү ырлары жарык коргон. 

Ошентсе да бул мезгилдеги эң көрүнүктүү калемгерлер катары Сыдык Карачев 
менен Касым Тыныстановду эсептөөгө болот. 

Сыдык Карачев (1900—1937) адабий чыгармачылыгын 1918-жылдан тартып 
татарча гезиттер менен кызматташуудан баштайт. Анын Ленинге арналган биринчи 
ыры ушул эле жылы татарча чыгуучу «Шуро» гезитинин бетинде жарык көргөн. 
Тилекке каршы, С. Карачевдин бул ыры жана 1918—1922-жылдардын аралыгында 
татарча жана казакча басма сөз беттеринде жарык коргон чыгармалары биздин күнгө 
толук жетпеди. К. Баялинов менен 3. Мамытбековдордун жазгандарына караганда, 
1918-жылдан 1924-жылга чейинки аралыкта «Комек», «Ак жол» гезиттеринде, 
«Шолпон», «Жас кайрат», «Аел теңдиги» журналдарынын беттеринде С. Карачевдин 
он үчтөй ыры, бир канча аңгемелери, көптөгөн публицистикалык макалалары жана 
театралдык сценкалары жарык көрүптүр. Ушул жылдар аралыгында калемгер эч жерде 
жарык көрбөгөн жана бизге келип жетпеген «Борч» деген пьеса да жазыптыр. 

С. Карачевдин ырларынын ичинен «Шаңдан жүрөк! », «Күзгү түндө» деп  
аталгандары соңку мезгилде кайра басылды. 

Касым Тыныстановдун алгач казак, андан соң кыргыз тилинде жазылган ырлары 
1920-жылдардын баш ченинен тартып Ташкенден чыкчу казакча гезит, журналдардын 
беттеринде жарык көрө баштаган. Ал ырлар 1925-жылы «Касым ырларынын жыйнагы» 
деген аталыш менен Москвада өзүнчө китеп болуп басылып чыкты. К. Тыныстанов 
«Интернационалды», И.А. Крыловдун тамсилдерин да биринчи болуп кыргыз тилине 
которгон, алар да ушул жыйнактан орун алган. 

Жыйнактагы ырлардын көпчүлүк бөлүгүн пейзаждык жана ашыктык лириканын 
үлгүлөрү, андан соң революциялык-агитациялык чыгармалар түзөт. 

К. Тыныстановдун ырларынын көркөм курулушунан өзүбүздүн улуттук 
фольклордун да, ошондой эле башка элдердин жазма поэзиясынын да таасирлери 
ачык-айрым сезилип турат. Акыркы таасир өзгөчө романтикалык маанайдан, 

www.bizdin.kg



жалгыздык темасынан жана форма жагынан эксперимент жүргүзгөн ырлардан («Тоодо 
түн», «Сурачы, досум сурачы!») ачык-айрым байкалат. 

«Жаңыл Мырза» поэмасы уруу башчысы, ошондуктан «Мырза» деп аталган 
баарыбызга белгилүү жоокер кыз Жаңыл жөнүндөгү элдик дастандын сюжетинин 
негизинде жазылган. Баарынан кубанычтуусу, дастандын сюжетин майда-баратына 
чейин баштан аяк кайталабастан, К. Тыныстанов фольклордук материалга 
чыгармачылык менен мамиле жасап, баатыр кыздын образын ачык да, терең да ачып 
берүүчү негизги линиянын тегерегинде гана окуяны өнүктүрүп, ошол эле учурда ага 
өзүнүн да кошумчаларын кошот. Дегеле атайын белгилеп кетчү нерсе — фольклордук 
негизине карабастан, сюжетти чечмелөө, композиция, ыр түзүлүшү, стили, тили 
жагынан болсун, бул поэма жазма адабияттын, кадыресе поэзиянын кубулушу катары 
кабыл алынат. 

Мына ошентип, кыргыз поэзиясынын 1918—1924-жылдардагы мезгилдик  
илкесинде кандайдыр бир боштук болгон эмес. Фактылар күбө өтүп тургандай, бул 
мезгилде чыгармачылыктары төңкөрүшкө чейин эле 6а1лталып, Совет бийлигинин 
орношу менен кеңири жайылган эл ырчылары (Токтогул, Барпы, Калык, Осмонкул) 
жана айрым бир жазгыч акындар (Тоголок Молдо, Алдаш Молдо, Ы. Шайбеков, Т. 
Талканбаев, А. Жутакеев) менен бир катарда кыргыз совет интеллигенциясынын 
алгачкы өкүлдөрү революция жана ал жараткан иштер тарабынан пайда болгон сезим-
туйгуларын, ой-тилектерин адабий сөз менен туюндура бере башташты. 

1924-жылдын октябрь айында кыргыз элинин, анын эң алдыңкы өкүлдөрүнүн 
көөдөн түпкүрүндө жүргөн үмүт-тилеги ишке ашты: Борбордук Азияны улуттук бөлүш- 
түрүүнүн натыйжасында РСФСРдын курамында Кыргыз автоном облусу түзүлүп, анан 
ал 1926-жылы автоном республикага айланды. 

Кайрадан түзүлгөн облустун эң биринчи кадамы, алгачкы практикалык иши болуп 
кыргыздын төл гезити «Эркин Тоонун» чыгарылышы эсептелинет. 1926-жылдын баш 
ченинде Кыргыз мамлекеттик басмасы уюштурулса, ал эми бир жылдан кийин 
«Ленинчил жаш» гезити, «Коммунист» журналы, 1928-жылдан «Жаңы маданият 
жолунда», 1931- жылдан тартып «Чабуул» деп аталган атайын адабий журнал чыга 
баштайт. Мына ошентип, кыргыз совет адабиятынын өсүп-өнүгүшү үчүн басма сөз 
базасы түзүлөт. 

Басма иштеринин жолго коюлушу, албетте, кыргыз совет адабиятынын жаралышын 
жана калыптанышын тездетти. Гезит-журналдардын алгачкы кызматкерлери жана 
активдүү авторлору ошол эле С. Карачев, К. Тыныстанов, 1923—1924-жылдары эле 
«Тилши» гезитине макалалары байма-бай жарыяланып турган Ш. Көкөнов, Б. 
Калпаков, Ө. Лепесов ж.б. болгондугу мыйзам ченемдүү. Ошол эле убакта А. 
Токомбаев, М. Элебаев, М. Токобаев, С. Наматов, Б. Кененсариев, Ж. Жамгырчиев, К. 
Маликов, С. Сасыкбаев, Ж. Бөкөмбаев, Ж. Турусбеков, Т.Үмөталиев сыяктуу жөндөмдүү 
жаштардын жаңы жоон тобу пайда болду. 

Алардын катары 1930-жылдары А. Осмонов, Т. Сыдыкбеков, А. Токтомушев, М. 
Алыбаев, Н. Байтемиров, Т. Эсенкожоев, С. Шимеев сыяктуу таланттуу жаңы ысымдар 
менен толукталды. 

Кыргыз адабият таануу илиминде кыргыз совет поэзиясы өзүнүн жаралуу жана 
калыптануу мезгилинде, башкача айтканда, 1920—1930-жылдарда жалаң гана үгүт- 
насыяттык жана пропагандалык мазмунда болуп, ал эми өзүнүн формасы, жанрлары, 
ыр түзүлүшү жана стили боюнча элдик поэзияга же журналистикага жакын болгон 
деген пикир көп жылдардан бери макаладан макалага, диссертациядан 
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диссертацияга, китептен китепке көчүп келди. Мында, албетте, чындыктын үлүшү көп, 
бирок ошол мезгилдин поэзиясы менен түгөл таанышуу бул көз караштын белгилүү 
өлчөмдө бир жактуулугун көрсөтөт, анткени ал убакта жарыяланган жана 
жарыяланбай калган ырлар жана поэмалар идеялык-поэтикалык деңгээли боюнча 
аябай эле ар түрдүү. Айталы, ошол эле С. Карачев менен К. Тыныстановдун, А. 
Токомбаев менен М. Элебаевдин, Ш. Көкөнов менен Ж. Бөкөмбаевдин, Ж. Турусбеков 
менен А. Осмоновдун чыгармачылыгында үгүт-насыятчылык пафос менен катар кээде 
муңканган, ашыктыкты аздектеген, өмүр жөнүндө ойлонгон, табиятка суктанган ырлар 
да учурайт. Мындан тышкары А. Токомбаев, К. Маликов, Б. Кененсариев сатиралык 
мотивдерге да бир кыйла жакын болушкан. Атайын белгилеп кетчү нерсе — ал 
жылдары «Совет бийлиги жашасын!» деп эле шаңданбай, бул бийлик алып 
келген турмуштун кайгылуу жактары жөнүндө жетик ойлонуп, өздөрүндө кейип-
кепчишкен же махабатты даңазалашкан бир катар таланттуу төкмө жана жазгыч 
акындар туулган жерлеринен алыска — Орусиянын ар кайсы аймактарына 
айдалышып, тагдырдын тарткылыктарын баштарынан өткөрүшкөн. Алар — 
чыгармалары акыркы учурда, элибиз эркиндикке чыккан чакта кайрадан же алгачкы 
ирет жарык көргөн Боогачы, Казыбек, Молдо Багыш Сарыбай уулу. 

Баарынан өкүнүчтүүсү — каргашалуу 30-жылдар Октябрь төңкөрүшүнөн кийин 
жаралган жаңы, басма типтеги адабиятыбыздын баштоочулары С. Карачев, К. 
Тыныстанов, Ш. Көкөнов, С. Наматов ж.б. сталиндик кыргындын жеми кылды. Ошону 
менен адабиятыбыздын эң таланттуу, эң билимдүү тунгуч өкүлдөрүнүн катары суюлду, 
жаңыдан бүчүрлөнүп, калыптанып келе жаткан профессионал поэзиябыздын канат-
бутактары кыркылды. 

Тилекке каршы, сталиндик доор, анын бир чети зордук-зомбулукка, коркутуп- 
үркүтүүгө, экинчи чети курулай шаңданууга, жалган патриотчулукка ууккан 
идеологиясы андан кийин, башкача айтканда, 1940—1950-жылдарда деле 
поэзиябызда нукура сапаттардын, бийик нарк-насилдердин жаралышына жолтоо 
болду- Ушунун кесепетинен поэзияда дале болсо Ленин менен Сталинди, 
большевиктер (кийинчерээк коммунисттер) партиясы менен Совет өкмөтүн даңктап-
даңазалоо, күнүмдүк саясий окуялар менен өнөктүктөргө үн кошуу, чарбалык иштерге 
жарчы болуу мотивдери үстөмдүк кылды. 

Ырас, мындай поэзия белгилүү бир тарыхый шарттарда өзүнүн оң ролун, 
шыктандыргыч күчүн ойнобой койгон жок. Маселен, Мекенди коргоо, душманга 
каршы күрөш темасы, баатыр жоокерлер менен ооруктагы кайратман элди колдоо, 
алардын рухун көтөрүү Улуу Ата Мекендик согуш убагындагы поэзиянын зарыл 
сапаттарынан болду. Ушул жылдары мындай касиеттер айрыкча А. Токомбаевдин, М. 
Элебаевдин, Ж. Бөкөмбаевдин, К. Маликовдун, Т. Үмөталиевдин ырларынан таасын 
көрүндү. Аталган мезгилдин поэзиясындагы экинчи бир мүнөздүү көрүнүш — элдик 
оозеки чыгармачылыктын белгилүү каармандарын, сюжеттерин, жанрларын жана 
көркөм сүрөттөө-туюнтуу каражаттарын арбын пайдалануу болгон. 

Согуштан соңку жылдардагы поэзиянын көңүлгө аларлык жактарынын бири — 
тынчтык үчүн күрөшкө, эл аралык тилектештикке жана ынтымакташтыкка үндөгөнү 
болду. Бул, албетте, кыргыз акындарынын ой чабытынын акырындап өскөнүнүн 
белгиси эле. 

Арийне, согуш жана согуштан соңку учурдагы поэзиябызда нукура сезимдерди 
айгинелеп, ички уйгу-туйгуну так туюнткан, адам мүнөздөрүн ишенимдүү көрсөткөн 
табият жана дүйнө жөнүндө философиялык маанайда ой жүгүрткөн ырлар жана 
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поэмалар да жаралган. Ушул мааниде айрыкча А. Осмоновдун «Махабат», «Жаңы 
ырлар», «Менин жерим — ырдын жери», Т. Үмөталиевдин «Жеңиш», А. Токомбаевдин 
«Тандалган ырлар», «Белегим», «Өз көзүм менен», М. Алыбаевдин «Ырлар жыйнагы», 
«Жаңы ырлар», А. Токтомушевдин «Күн», «Какшаалдан кат» аттуу китептери жагымдуу 
окуялар болгон. Атайын баса белгилеп кетчү нерсе — А. Осмоновдун ошол учурда эле 
Союзга чейин таанылган жаңычыл поэзиясы анын өзү дүйнөдөн эрте өтүп кеткенден 
кийин өзгөчө кадыр-баркка ээ болду, артынан көп сандаган шакирттерди жаратты. 
Тилекке каршы, согуш жылдары жаңы поэзиябыздын негиз салуучулары болгон М. 
Элебаев, Ж. Турусбеков, Ж. Бөкөмбаев жана башкаларды ажал калк арасынан жулуп 
кетти... Бирок алардын орду бош калбай, согуш жана андан кийинки жылдар поэзияга 
таланттуу жаштардын жаңы толкунун кошту. Алар С. Эралиев, С. Жусуев, Б. Сарногоев 
ж.б. эле. 

Ошентип, ар кайсы муундагы акындардын аракет-күчү менен 1920—1950-
жылдардын аралыгында бир жагынан улуттук оозеки жана жазма сөз өнөрүнүн 
салттарына таянган, экинчи жагынан орус жана дүйнөлүк поэтикалык тажрыйбаны 
акырындап өздөштүргөн жаңы, европалык типтеги поэзия пайда болду жана 
калыптанды. Бул процесс, албетте, обочолонуп өзүнчө жүрбөстөн, калкыбыздын 
жалпы аң-сезиминин жана маданиятынын жогорулашы, атап айтканда, 
профессионалдык адабият менен көркөм өнөрдүн башка түрлөрү жана жанрлары 
менен катарлаш жүргөнүн жана бирге коштолгонун баса белгилөө кажет. 

Ал эми кыргыз поэзиясынын 1956-жылдан 1990-жылга чейинки өнүгүшүн мына 
ошол тенденциянын түздөн-түз улантылышы жана андан ары тереңдеши, ич ара 
тарамдалышы катары мүнөздөө керек. Себеби бул мезгилде сталиндик доордогудай 
ачыктан-ачык зомбулук, коммунисттик буйрук («наказ») болбогону, анча-мынча 
эркиндик берилгени менен түпкүлүгүндө башкы саясат жана идеология өзгөрүлгөн 
жок: адабият мурдагысындай эле партиялуулук, идеялуулук, элдүүлүк, таптык деген 
принциптердин жетегинде келди. Демек, бул мезгилдеги поэзия да жалпысынан 
саясаттан, коммунисттик идеологиядан, анын «дежүр» темалары (Ленин, партия) 
менен даталарынан сырт болбогону тү1пүнүктүү: ансыз китеп чыгарууга да мүмкүн 
эмес болчу! 

Ошентсе да поэзиянын ал этабында саясат менен нукура чыгармачылыктын оз ара 
катышы, пропорциясы кескин өзгөргөнүн белгилөөгө тийишпиз: эми алдыңкы планга 
саясат, идеология эмес, баарынан мурда адам сезимдери менен мамилелери, тарых 
менен бүгүнкү күндү ойлоо, келечекке көз чаптыруу, дүйнөнүн татаалдыгы жана 
карама-каршылыктуулугу тууралуу кыялдануу чыкты. Мындай бурулуш, корком ой 
жүгүртүүдөгү кескин өзгөрүш, атүгүл, аксакал акындарыбыз А. Токомбаев, К. Маликов, 
Т. Үмөталиев, Т. Сыдыкбеков, А. Токтомушев, Н. Байтемировдордун жаңы 
китептеринен да байкалбай койгон жок. Айталы, А. Токомбаевдин мурдагы «Кандуу 
жылдар» романынын «Таң алдында» деген ат менен кайрадан иштелип чыккан 
редакциясы, «Белегим», «Жылдызым», Т. Сыдыкбековдун «Адамдарга кайрылуу», А. 
Токтомушевдин «Алтын тоо», К. Маликовдун «Алтын жип», Т. Үмөталиевдин «Торгой 
таңшык», «Жхрөк үндөйт», Н. Байтемировдун «Махабат жазы», «Махабатым — 
канатым» атчуу жаңы жыйнактары ушул процесстин ачык далилдери болушту. 

Экинчиден, бул мезгилде поэзиядагы негизги жүк тарыхый өтмөчүлүккө,  
уундардын алмашуусуна ылайык акындардын орто жана кенже муундарына түшкөнүн 
айтуу керек. тап айтканда, эми поэзиянын көч башына чыгармачылыктары согуш жана 
андан соңку жылдары башталган С. Эралиев, С. Жусуев, Т. Байзаков, Ж. Садыков, Б. 
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Сарногоев туруп калышты. Булардын өмүр жолунда жана поэзиясында айрым 
жалпылыктар менен катар олуттуу өзгөчөлүктөр, Тематикалык жана стилдик 
жаңылыктар даана байкалат. Айталы, С. Эралиев кыргыз поэзиясына эркин ырды жана 
космостук теманы, шарттуу ыкмаларды алгачкылардан болуп киргизген жаңычыл акын 
катары жалгыз гана бизге эмес, чет өлкөлөргө чейин кеңири таанылды. Ал ошону 
менен бирге эле кыргыздын классикалык ыр түзүлүшүнүн кайталангыс чебери катары 
да кала берди. Ушул эки башка тенденциянын камыр-жумур жуурулушу анын айрыкча 
«Ак Мөөр», «Жылдыздарга саякат», «Жол», «Атам, Жерим жана мен», «Космос 
поэмасы», «Ак жыттар», «Сан тоолор», «Айыл ырлары», «Кыштак кечтери», «Сүйгөнгө 
кат» аттуу поэмаларынан жана ыр китептеринен даана көрүнөт. Ушундай изденүүлөр, 
лирикалык ачыктык, философиялык тереңдикке умтулуу С.Жусуевдин «Үмүт», «Көңүл 
күүлөрү», «Түрмөк булуттар», «Алтын чынар», Т. Байзаковдун «Паризат», 
«Тандалмалар», Ж. Садыковдун «Топ жылдыздар», «Ак кап суу» деп аталган лирика 
жана поэма жыйнактарына да мүнөздүү. Ал эми элдик маанайга, элпек тилге, жайдары 
күлкүгө, шыдыр уйкашка чылк канган Б. Сарногоевдин поэзиясы алгачкы «Баяс» 
поэмасынан тартып «Ашуудан берген отчётума» чейин окурмандар арасында аябай 
кумарлана окулуп жүрөт. 

1950-жылдардын аягы — 1960-жылдардын ичинде аты аталган көрүнүктүү 
акындардын артынан жоон топ жаштар поэзияга күргүштөп кирди. Алардын арасында 
С. Урманбетов, Э. Турсунов, Р. Рыскулов, О. Султанов, Т. Кожомбердиев, М. 
Абылкасымова, Ж. Абдыкалыков, С. Шатманов, Г. Молдобаев, С. Абдыкадырова, Г. 
Момунова, М. Буларкиева, Н. Жаркыпбаев, К. Ташбаев, Ж. Мамытов, С. Тургунбаев ж.б. 
бар эле. Ар биринин өзүнчө үнү, дүйнөнү көркөм кабылдоо жана чагылтуу 
өзгөчөлүктөрү бар бул муун кыргыз поэзиясында татыктуу орун ээледи деп айтсак 
жаңылыштык болбойт. Булардын поэзиясында арзуу лирикасы менен нукура 
граждандуулук, пейзаж менен философия, айыл менен шаар, уйкаштык менен эркин 
ыр, реализм менен шарттуулук эриш-аркак жүргөнүн айрыкча баса көрсөтүү зарыл. 
Ушул өңдүү баалуу сапаттар бөтөнчө Р. Рыскулов, О. Султанов, Т.Кожомбердиев, М. 
Абылкасымова, С. Тургунбаев, Ж. Мамытовдун чыгармачылыгына мүнөздүү. 

1970—1980-жылдар поэзияга таланттуу акындардын жаңы толкундарын алып 
келди. Алардын арасында Т. Самудинов, С. Акматбекова, А. Өмүрканов, Ж. Бекниязов, 
А. Дегенбаева, О. Көчкөнов, А. Токтогулов, Р. Мукашева, А. Жакшылыков, Т. Муканов, 
Р. Карагулова, К. Сабыров, А. Рыскулов, Э. Эрматов, Ш. Келдибекова, А. Чойбекова, М. 
Ааматов, А. Жакыпов, Т. Бостонкулов, Т. Жороев ж.б. бар эле. Жогорудагы эки муундун 
акындарынын айрымдары (К. Сабыров, Т. Кожомбердиев, Ж. Мамытов, О. Көчкөнов, А. 
Токтогулов, Т. Муканов), тилекке каршы, дүйнөдөн эрте кетти, калгандары 
чыгармачылык баралында, эр азаматтык күчүндө, жарыяланган ыр-поэмалары, 
чыгарган китептери окурмандардын көңүл-жадында. 

Кыргыз поэзиясы ошентип ар кайсы муундагы көптөгөн акындардын аракети менен 
эчак эле бутуна туруп, профессионалдык бийик деңгээлге көтөрүлүп, алдыңкы 
үлгүлөрү эл аралык аренага таанылган чакта 1991-жылы тарыхтын өкүмү боюнча СССР 
ыдырап, анын ордуна эгемендүү кыргыз мамлекети пайда болду. Жогорула 
айтылгандай, саясий-идеологиялык жактан чыгармачылык эркиндик бербегени менен 
ал түзүлүш Октябрь төңкөрүшүнүн алдында мамлекеттүүлүгү, басма-сызмасы, 
материалдык башка шарттары болбогон кыргыз сыяктуу калктарга баа жеткис кызмат 
аткарганын адилеттик үчүн айтып кетишибиз келтек. Дал ушул түзүлүш акын-
жазуучуларыбызга зарыл шарттарды — илим-билимге, маданиятка жетүүгө, 
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курмандарды табууга, пландуу китеп чыгарууга, гезит-журналдарга жарыяланууга, 
башка элдер, алардын адабияты менен жакындан алакалашууга, расмий жана 
мамлекеттик сыйлыктар менен наамдарды алууга жол ачты. 

Ал эми 1991-жылдын 31-августунда жарыяланган мамлекеттик көз карандысыздык 
ар бирибизге эң башкы нерсени — саясий жана руханий эркиндикти берди. Бирок ар 
нерсенин эки жагы болгондуктан, мындай бакыт — саясий жана руханий эркиндик 
азыркы экономикалык оор жагдайга — рынокко өтүүгө байланыштуу жалпы эле 
маданият, анын ичинде асыресе адабият үчүн жаңы кыйынчылыктарды — китеп 
чыгаруу, басма сөздө, башка маалымат каражаттарында жарыялануу мүмкүнчүлүгү 
кескин азайганын кошо ала келди. Бул тарыхый жана объективдүү процесс дагы бир 
топко созулат, ал ар кимден башка 6ирөөлөрдүн, анын ичинде мурдагыдай 
мамлекеттин көзүнө карабастан, оз күчүнө, өз жөндөмүнө, окурмандын чыныгы суроо-
талабына ишенүүнү талап кылат. Демек, чыныгы жарышуу, атаандашуу, чыгармачылык 
күч сынашуу, сандан сапатка өтүү эми башталды. Биз анын алгачкы өкүмдөрүн 
жаңыдан көрүп жатабыз. Буга айкын далил — С. Эралиевдин, С. Жусуевдин, Б. 
Сарногоевдин, О. Султановдун, А. Өмүркановдун, Н. Алымбековдун, Э. Эрматовдун, А. 
Рыскуловдун дал ушул жылдары жарык көргөн жаңы ыр китептерин. Алардын артынан 
таланттуу жаштардын дүбүрттөрү да улам катуу угулууда. Атап  айтканда, Ш. Дүйшеев, 
К. Кулуев, А. Акбаров, Б. Бугубаев, Ө. Тимебаев, Ф. Абдалова, М. Гураева, Ж. 
Өмүралиев ж.б. үндөрү калк арасында кадыресе таанылып калды. Айтор, 
азыркы кыйынчылыктарга карабастан кыргыз поэзиясы өз өмүрүн улантат, анын оту эч 
убакта өчпөйт деп чечкиндүү ишенсек болот: эки миң жылдан ашык тарыхы бар 
поэзиябызда андан башкача болууга мүмкүн эмес! Ооба, өнөр эч убакта өлбөйт, 
кыргыз поэзиясы алдыда келе жаткан XXI кылымда жана жаңы үч миң жылдыкта 
жашоосун улантат. 

Кыргыз поэзиясынын антологиясын чейрек кылымдан кийин кайрадан толуктоо 
менен азыркы заман талабына жараша чыгарылып жатканын кубаттоого гана болот. 
Бул антологиянын мурункусунан өзгөчөлөнгөнү: элдик оозеки мурастын кеңири түрдө 
берилгени; байыркы түрктөрдүн орток поэзиясы кыргыз адабиятынын кенчи катары 
каралгандыгы; Кытай, Ооган, Тажикстандагы кыргыздардын оозеки чыгармаларын 
улуттук адабий мураска кошкондугу деп айтар элем. 

Баш сөзүмдүн акырында эки нерсеге атайын басым жасап кетким келет.  
Биринчиден, мен бул олуттуу иште негизинен совет доорунда тыюу салынган жана 
көңүл бурулбаган поэтикалык фактыларга жана ысымдарга (мейли оозеки, мейли 
жазуу жүзүндө болсун) гана көңүл бурдум. Экинчиден, азыркыдай кыйын шартта 
ушундай антологияны даярдагандарга жана каржылап чыгарган «Кыргызстан-Сорос 
фондуна» ак пейилимден ракмат айтмакчымын. 

Абдыганы ЭРКЕБАЕВ,  
Кыргыз Республикасынын 

 Улуттук Илимдер Академиясынын 
академиги 
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АҢЫЗ (МИФ) ЫРЛАРЫ 

 

 

ЫРЫМ-ЖЫРЫМ ЫРЛАРЫ 

Пирим, пириң колдосун 

 
Куш атасы Буудайык, 
Ит атасы Кумайык. 
Курт атасы Кара-Чаян, 
Чегирткенин атасы Черте-Баян, 
Кумурсканын атасы Кумпа-Баян. 
Суурдун атасы Солтон-Мерген, 
Кийиктин атасы Кайып-Берген. 
Жылкынын атасы Камбар-Ата, 
Эчкинин атасы Чычаң-Ата, 
Койдун атасы Чолпон-Ата, 
Киши пири Адам-Ата. 
Уйдун пири Ай-Мүйүз, 
Жердин пири Жер-Эне, 
Оттун пири Очок-Эне, 
Тоонун пири Тастар-Ата, 
Көктүн пири Көкө-Теңир. 
Суунун пири Сулайман, 
Жолдун пири Жоламан, 
Желдин пири Жел-Кайып, 
Калктын пири Калкаман, 
Элдин пири Элеман. 
Малдын пири Малабай, 
Эгин пири Баба дыйкан, 
Жигит пири Шаймерден, 
Оюн пири Ордо кыз. 
Аңдын пири Куланчы, 
Темир пири Дөөтү баатыр, 
Аял пири Умай эне, 
Табып пири Улукман. 

Төлгө ыры 

Пайгамбардын бал төлгөсү, 
Падышамдын дал төлгөсү, 
Сен таштык кылба, 
Мен жаштык кылбайын. 
Ачык айтып, айра сүйлө, 
Мен уятка калбайын. 
Максатына жетер болсо, 
Мээнет-чемен кетер болсо, 
Төлгө ташым төп түш, 
Оң жагыма көп түш. 
Байгамбардын бал төлгө, 
Таштанбектин таш төлгө, 
Азиреттин алп төлгө, 
Жолдо жолоочуну, 
Баскан-турганды көрбөй түш, 
Калп айтпа, жакшы түш. 
Бешенеси беш түш. 
Оң колума ооп түш, 
Он эки таш ашып түш. 

Сагызган сайраганда 

Ак сайра, сагызганым, ак сайра. 
Ак сайрасаң, 
Өзүңдөй өпкө берем, 
Башыңдай май берем. 
Ак сайрабасаң, 
Өзүңө ок берем, 
Оозуңа бок беремин. 
Ак сайрасаң, 
Оозуңа майлуу бок, 
Кара сайрасаң, 
Бооруңа темир ок! 

Улуу суу кечкенде 

Агыны катуу дайрадан, 
Жараткан өзүң колдоорсуң. 
Суу кечкенде жетелеп, 
Илияс пирим жолдошум. 
Шашылбай солгун кечиргин, 
Шайтанга наалат, жоголсун. 
Жаа, пирлерим, шар суудан 
Чымын жанды колдогун! 
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«Жайы таш» ыры 

Кара канын, Султаны аккуу 
Кадуу менен туман абыраган ашкан. 
Каранаттык боз булутту, 
Теңирим сенден тиледим. 
Аппак булут, бери кел, тез кел! 
Булутум жетип кел! 
Аа, аа аракетин арайын, 
Сиздин макинин байнабайын. 
Каннын журтуш, 
Нийсаран, мисаран, тарамун. 
Тарнашып, жалылен, шаман мосом. 
Якут, алдо акбар! 

Жаан тилөө 

Күн жаа, күн жаа 
Күндөн күнгө коп жаа, 
Карагай башын кайра жаа, 
Арча шагын айра жаа, 
Чекенде башын черте жаа, 
Чийдин башын ийип жаа, 
Төө куйрукка уюп жаа, 
Жер жаанга сыйып жаа. 
Төгүп-төгүп куюп жаа, 
Ашкана толгон ак болсун, 
Малга жыргал бак болсун! 
Береке нуру чачылсын, 
Бейли элдин ачылсын! 
Малдын, жандын ырысы, 
Жаан жаап турушу. 
Көксөп жүргөн элдердин, 
Жамгыр болот ырысы! 

«Дамбыр таш» 

(алгачкы күн күркүрөгөндө) 
Дамбыр – дамбыр - дамбыр таш 
Дамбыр аткан кызыл таш. 
Жамгыр жаады күркүрөп, 
Челек тулга калдыр таш. 
Күн күркүрөп көп жаа, 
Жер жарылып чоп чык, 
Желин айрылып сүт чык. 
Чебичегим челеңдеп, 
Челек-челек сүт бер. 
Тоо жарылып от чык, 
Токтучагым тороңдоп, 
Торочо-торочо сүт бер. 

Байчечекей баш баксын. 
Арык-торук кой, козу, 
Кокко тоюп жан баксын, 
Жыл жадырап эртелеп, 
Келишинен кайтпасын! 

Бакшы, көрүм ырлары 

Ой, тоодон бир тоого учкандар, 
Ой, жылан бир камчы туткандар, 
Ой, жандыра суу ичкендер! 
Ой, азирети Сулайман пирим, 
Ой, дулдул атан дөө-пери мейман, 
Ой, Сулайман аттуу суу чилтен мейман. 
Ой, ошол суу башы Сулайман, мейман, 
Ой, Анжыянда ак жылан мейман, 
Ой, Самарканда нар жылан мейман, 
Ой, Кабазыр мудур каяшыр мейман, 
Ой, Султан бир мудур, ой башыр 
мейман. 
Ой, кара бир көздүү, 
Ой, ширин бир сөздүү, 
Ой, келте бир бойлуу, 
Ой, шынаа бир тиштүү, 
Ой, кочкор мүйүздүү, 
Ой, дөө-пери мейман. 
Ой, муз тоодон жатып семирген 
мейман, 
Ой, муз тоонун музун кемирген 
мейман. 
Ой, томоголуу сарала куштун, 
Ой, томогосун алып коё кел мейман. 
Ой, Ак буура келди буркурап мына ай, 
Ой, бириңе бириң ыйбаа кылбагын 
мейман. 
Ой, чоң олуя улук кум Мазар, 
Өзүңдөн медет тилеймин бүгүн, 
Ой, Кең-Колду баскан Ак бура атан, 
Өзүңдөн медет тилеймин бүгүн. 

ДАРЫМ ЫРЛАРЫ 

Арбашуу ыры 

Чакчурсуң, 
Топчурсуң, 
Алты атаңда доом бар, 
Арбашамын бери чык! 
Кан атаңда доом бар, 
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Кармашамын бери чык! 
Жети атаңда доом бар, 
Жеңишемин бери чык! 
Өз атаңда доом бар, 
Өлүшөмүн бери чык! 
Баптарыңды чыгар, 
Балжыратамын. 
Тилдериңди сун, 
Жанчып өтөмүн. 
Чакчурсуң, 
Чаккап чубурсуң. 
Быжы-быжы быжымын, 
Мен быжынын кенчимин, 
Алабата күлүмүн, 
Арбоочунун өзүмүн. 
Жер кендеги чакчурсуң, 
Жетип барып тапчумун! 
Сенин атың Чакчур, 
Чакчурсуң, топчурсуң! 
* * * 
Кереч-кереч, кер жылан, 
Керегедей бир жылан, 
Майруң-туйруң бит жылан, 
Мама желим кыз жылан, 
Убай жылан, чубай жылан, 
Ок жылан, чок жылан. 
Кара тоонун боорунан, 
Илек-илек келет, 
Кайт жылан. 
Сүрө-сүрө-сүрө чык! 
Сүйлөшөйүн бери чык! 
Чоң атаңда доом бар, 
Доолашайын бери чык? 
Таятаңда сөзүм бар, 
Айтышайын бери чык! 
Ажыдаар ак жылан, 
Арбашайын бери чык! 
Алтымыш баштуу, жүз көздүү, 
Боору кызыл келеңкер. 
Сырты чаар келеңкер, 
Шыбыратпай шыдыр чык. 
Быжы-быжы быжымын, 
Быжылардын кенимин. 
Долононун чогумун, 
Табылгынын огумун, 
Такыр сени койбоймун! 

Уулуу шишиктер дарым ыры 

(кара курт, жылан чыкканда) 
Талмакир, салмакир, 
Сенден малмакир, 
Ала быжы, кала быжы, 
Быжы-быжы-быжы чык, 
Быжырабай бери чык! 
Курту болсо, кууруп чык, 
Дарты болсо сууруп чык, 
Сүф! Сүф! Сүф! 
Килең-килең, килеңди, 
Баа кайып тиленди, 
Тилең-тилең, килеңги, 
Изи чаар килеңги, 
Килең-килең, килеңги, 
Боору чаар килеңги. 
Менин атым алда чык, 
Алий болсо калбай чык! 
Сүф! Сүф! Сүф! 
Быжы-быжы-быжы чык, 
Тула бойдо калбай чык! 
Заарыңды жайбай чык! 
Турумтайдай түлөп чык, 
Жабыр көрүп жүдөп чык! 
Ууңду жайбай чык! 
Сүф! Сүф! Сүф! 
* * * 
Быжы-быжы, быжымын, 
Мен быжынын кенимин. 
Алабата күлүмүн, 
Ажыдаардын өзүмүн. 
Боору чаар кара курт, 
Бооруңду жара тебермин. 
Түркстанда түмөн курт, 
Түрүп барып айдармын. 
Жаргенттеги жети курт, 
Жетип барып айдармын, 
Курттун жолун байлармын. 
Быжы атасы камбар чык, 
Бир заматка карай чык, 
Таш дөбөдөн танбай чык. 
Кум дөбөдө турбай чык. 
Чатырыңды бузбасам, 
Таш дөбөңө чыкпасам. 
Менин атым алда чык, 
Али болсо калбай чык. 
Жуб-жумурун жууп чык, 
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Менин дубам кууп чык, 
Сүв, сүв, сүв, сүв! 
Быжы-быжы, быжы чык, 
Тула бойдо калбай чык, 
Заарыңды жайбай чык. 
Турумтайдай түлөп чык, 
Жабыр көрүп жүдөп чык, 
Заарыңды жайбай чык, 
Сүв, сүв, сүв, сүв! 

Күрдү ыры 

(сук өткөндө, кирне киргенде) 
Күрдү байдын күз серке, 
Күркүрөбөй чык серке. 
Алдуу байдын ак серке, 
Аш болбогон май серке. 
Айдап жатам чык серке! 
Дейди болсоң тешип кет, 
Кайып болсоң качып кет! 
Чык күрдү, чык күрдү! 
* * * 
Чык күрдү, чык күрдү! 
Сапаң-сапаң, сапаңга бар, 
Жаман чапанга бар. 
Каркыраган каманга бар, 
Күркүрөгөн тегирменге бар. 
Оттон кирсең отко бар, 
Суудан кирсең сууга бар. 
Азынаган айгырга бар, 
Аңгиреген эшекке бар, 
Араң жүргөн ноокаста эмне бар! 
Чык күрдү, чык күрдү! 
* * * 
Күрдү-күрдү, курдү чык, 
Атаңдын сугу, энеңдин сугу, 
Эжеңдин сугу. 
Сук-сук, сук болсоң чык. 
Аруудан болсоң чык, 
Аштан болсоң чык, 
Оттон болсоң чык, 
Кайыптан болсоң чык, 
Суудан болсоң чык, 
Тилден болсоң чык, 
Көлдөн болсоң чык. 
Көзү жамандын көзү менен кет, 
Тили жамандын тили менен кет, 
Дили жамандын дили менен кет. 

Караңгы түн менен кет, 
Кара көмүр менен кет. 
Эски тегирмен менен кет, 
Эшиктен үйгө кирбей кет. 
* * * 
Кайдан бүттү жаман сук, 
Күрдүмдүн күчү сууруп чык. 
Бузук десең Бурулга бар, 
Буюккан бул байкушта эмнең бар? 
Бузулган эски тамга бар, 
Өңү кара, көзү көк, 
Орою суук жанга бар. 
Айлыбызга батпаган, 
Арамза, чуут байга бар. 
Үзүлбөй куюн ойногон, 
Суу акпаган жарга бар. 
Сары суусу каймактай, 
Сасып жаткан сазга бар. 
* * * 
Чык-чык күрдү, чык күрдү, 
Сендей тоюнбасты ким көрдү? 
Кашык салып жей элек, 
Каймагың эле бир челек. 
Кол башындай калбаптыр, 
Кудай урган куу соргок, 
Койбой аны жалмаптыр. 
Өлгөн сындуу өлсөчү, 
Үзүктөй эле көмөчү. 
Өлүп кеткен бул соргок, 
Бир тиштем да койбоптур. 
Ошол үчүн бул тойбос, 
Оорулуудай онтоптур. 
Төө телкинин бөйрөгүн, 
Туурап жедиң тойбодуң. 
Туурдуктай беш нандын, 
Бир да бирөөң койбодуң. 
Кагын болсоң кагып кет, 
Чемен болсоң чыгып кет. 
Баш оору болсоң басып кет, 
Аш оору болсоң сен, чубут, 
Таңга жетпей өлүп кет. 

Мант байлоо ыры 

(тиш ооруганда) 
Айдан түшкөн алтын курт, 
Күндөн түшкөн күмүш курт, 
Күүлүү болсоң куруш, 
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Каба болсоң тырыш! 
Каба бара мен болсом, 
Эрте түкүргөнүм кечке жетпе, 
Кеч түкүргөнүм эртеңкиге жетпе! 
Сүф! Сүф! Сүф! 
Түйдүм-түйдүм мант, 
Түйө албасам мага мант, 
Жараны жарган мант. 
Куртту куруткан мант, 
Жараны жарган мант, 
Куртту куруткан мант, 
Илдетке шыпаа берген мант, 
Сүф! Сүф! Сүф! 

Учуктоо ыры 

(тамак ооруганда, жүрөк түшкөндө) 
Учук болсоң учуп чык, 
Кагын болсоң качып чык. 
Түн учук болсоң түн менен чык, 
Таң учук болсоң таң менен чык. 
Учкул десең уларга бар, 
Уңшуйган мында эминең бар? 
Кызыл десең табылгынын учуна бар, 
Кыйшайган мында эминең бар? 
Сулуу десең кытайдын кызына бар, 
Сумсайган мында эминең бар? 
Кайт, учук, кайт! 
Көч, учук, көч! 
* * * 
Эмчилер өткөн, 
Эми бизге калган. 
Домчулар өткөн, 
Дому бизге калган. 
Менин колум эмес, 
Умай эненин колу. 
Ооруңду көтөрө албайт, 
Кара жер өзүң көтөр, 
Кайт! Кара жерге кайт! 
* * * 
(сасык тумоологондо) 
Караңгы түн менен кет. 
Кара суу менен кет. 
Күн күркүрөгөнгө кет. 
Түн түбүрөгөнгө кет. 
Ичейин дегенге көрүн. 
Жейин дегенге көрүн. 
Көзү жаманга көрүн. 

Туф-ай, туф-ай балакет, 
Балакети болсо ала кет! 
Алас-алас! 
Арча жалын алас, алас, 
Ар балаадан кылгын калас. 
Коөно жыл кетти, 
Жаңы жыл келди. 
Айдан аман кыл, 
Жылд.ш эсен кыл. 
Адамдын жашы, 
Аргасын чайчы. 
Көңүлдүү болсун, 
Колдордой толсун. 

Көз үндөө (үйлөө) ыры 

(көз ооруганда) 
Кара көздө ак болбосун, 
Ак болсо туруп болбосун. 
Жуурканда жең болбос, 
Жең болсо кийип болбос. 
Колдо көпүрө болбос, 
Көпүрө болсо өтүп болбос. 
Кара көздө ак болбос, 
Ак болсо туруп болбос. 
Сүф! Сүф! Сүф! 

Бадың ыры 

( ээси бар ооруну дарымдоо) 
Мен бир дарым айтайын, бадик 
баштап, 
Жакшыны айтып, жаманды жолго 
таштап, 
Ушул турган адамга эми консун. 
Томоюлдун белинде токсон миң кол, 
Адашкандын алдына казылган жол. 
Кокуйлаган бир куш бар эмне ошол? 
Чечүүнү сен билбесең мен айтайын: 
Кокуйлаган ошол куш кууң ошол. 
Мен төмөндөн келгенде билип келдим, 
Кыл моюндуу сары атты минип келдим. 
Бадик экен атыңды билип келдим. 
Көч бадик, көч бадик, кайларга көч, 
Жылкы ичинде мөңкүгөн тайларга көч. 
Көч бадик, көч бадик, каймалга көч, 
Өз алдынча ойногон маймылга көч. 
Көч бадик, көч бадик, айбанга көч, 
Өз алдынча ойногон шайтанга көч. 
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Көч бадик, көч бадик, булуңга көч, 
Эки энени тел эмген кулунга көч. 
Көч бадик, көч бадик, булакка көч, 
Эки энени тел эмген улакка көч. 
Көч бадик, көч бадик, көчүрөмүн, 
Бадик болгон атыңды өчүрөмүн. 
Көч бадик, көч бадик, көчкөндөй көч, 
Куурай оту күл болуп өчкөндөй көч. 
Көчөрүнө келгенде жан салбай көч, 
Көчүү жайын билбесең мен айтайын: 
Көсөө менен көчүккө түрткөндөй көч, 
Муздак сууну бетиңе бүрккөндөй көч, 
Көмүр болуп күйгөн от өчкөндөй көч, 
Майлуу сорпо бетиңе бүрккөндөй көч. 
Көч бадик, көч бадик, 
Бурулуп калба бадик, 
Омурткага оролуп алба бадик, 
Кабыргага кадалып калба бадик. 
Көч бадик, көч бадик, ойлорго көч, 
Ойлор отун оттогон койлорго көч. 
Көч бадик, коч бадик, бийикке көч, 
Бийик отун оттогон кийикке көч. 
Көч бадик, көч бадик, кыйырга көч, 
Эки мүйүз торт эмчек сыйырга көч. 
Көч бадик, көч бадик чүрчүткө көч, 
Он эки куйрук он чалгын бүркүткө көч. 
Бадик кетип баратыр муштай болуп, 
Мен аркадан кууймун куштай болуп. 
Көч бадик көчүрөмүн, 
Бадик болгон атыңды өчүрөмүн. 

Күлапшан 

Шалдыр-шулдур шарапшан, 
Сенин жайың Бадакшан, 
Кетпейсиңби күлапшан. 
Жети буудай азыгың, 
Жебейсиңби күлапшан. 
Жети айлык жолуңа, 
Жетпейсиңби күлапшан. 
Алты буудай азыгың, 
Албайсыңбы кулапшан. 
Алты айлык жолуңа, 
Барбайсыңбы күлапшан. 
Кара эчкини сойдуруп, 
Кан кылдырган күлапшан. 
Кара тувар жамынып, 
Эм кылдырган күлапшан. 

Сары эчкини сойдуруп, 
Кан кылдырган күлапшан. 
Сары тувар жамынып, 
Эм кылдырган күлапшан. 
Тооктордун бабасы, о, 
Чучу ата деген бай, 
Буга көчкүн күлапшан. 
Суулардын бабасы, о, 
Толтой мерген деген бар, 
Заман акыр болгондо, о, 
«Чуйк» деп жерге кирген, 
Буга көчкүн кулапшан. 
Түлкүлөрдүн бабасы, о, 
Шимшимийан деген бар, 
Буга көчкүн кулапшан. 
Бөрүлөрдүн бабасы, о 
Жасоол, бөкөөл деген бар, 
Буга көчкүн күлапшан. 
Бадакшанда бир жигит, 
О, бадик айтат, 
Ичке чыккан күлапшан, 
О, тышка кайтат! 

АНТ ЫРЛАРЫ 

Антымдан жансам: 
Төбөсү ачык көк урсун, 
Төбөсү туюк көр урсун, 
Төшү түктүү жер урсун! 
Караңгы түндө өлөйүн, 
Чыккан күндү көрбөйүн. 
Кечке жаным жетпесин, 
Таңга жетпей өлөйүн. 
Антымдан жансам: 
Ыйык жума каары урсун, 
А6ийиримдин агы урсун! 
Жумшакты сылап көрбөйүн 
Катууну кармап көрбөйүн. 
Аманаттын анты урсун, 
Касиеттин наркы урсун! 
Адамдын сырын билбейин, 
Асылды барктап кийбейин! 
Касам ичем актыкка, 
Тузга сием тактыкка. 
Актыгыма ай күбө, 
Кудайдан корккон жай күбө. 
Антымдан жансам, 
Акыретим айгине! 

www.bizdin.kg



Аккан суунун шары урсун, 
Асмандын жарык таңы урсун! 
Теңир-Тоонун каары урсун, 
Ыйык Мекке шаары урсун!.. 
* * * 
Анттан тайсаң, 
Төбөсү ачык көк урсун, 
Төшү түктүү жер урсун. 
Суу бүтпөгөн чөл урсун, 
Толкуган дайра кол урсун. 
Анттан жансаң эгерде, 
Ак буудайдын наны урсун, 
Эненин аппак сүну урсун! 

БАТА ЫРЛАРЫ 
Балага берилген бата 
(бала оозантканда) 
Бисмиллахи рахмани ир-рахим. 
Оозуңа май салып турган Умайым. 
Алты куйрук ашагын, 
Алтымыш аша жашагын, 
Жети куйрук ашагын, 
Жетимиш аша жашагын. 
Кызыл тилден таңдайлуу бол, 
Ырыскыңдан маңдайлуу бол! 
(бешикке салганда) 
Өөбай-өөбай, ак бала, 
Ак бешикке жат, бала. 
Бешигиң кептүү болсун, 
Ата-энең эптүү болсун. 
Энелүүдөн эрке бол! 
Өмүрүң узун болсун, 
Өрүшүң жайык болсун, 
Тукумун журттан ашып, 
Тууганың канат болсун. 
Жети мучөл жашагын, 
Тартпа жоктун азабын, 
Билектүүдөн күчтүү бол, 
Баатыр болсоң жөлөк бол, 
Баарыбызга өбөк бол! 
Өөбай-өөбай, ак бала 
Ак бешикке жат, бала! 
(баланын кыркын чыгарганда) 
Кырк атаңдын жөрөлгөсү, 
Ата-энеңдин өбөлгөсү. 
Кырк уруу кыргыз ичкен суу, 
Кырк атабыз кечкен суу, 

Кырк ашууну ашкан суу, 
Кырк томолонуп келген суу, 
Кыр таштарды кырккан суу, 
Кызыр атам таткан суу. 
Суудай таза бол! 
Нурдай сулуу бол! 
* * * 
Котор бала билегиңди, 
Кудайым берсин тилегиңди. 
Бак карасын, 
Кыдыр даарысын. 
Айыкпас балаа, 
Жок жалаадан сактасын. 
Ата-бабаңдын арбагы колдосун. 
Эч жамандык болбосун! 
* * * 
Көтөр бала билегиңди 
Он сегиз миң ааламдын 
падышасындай, 
Кудайым кабыл көрсүн тилегиңди. 
Каз каркылдап, кечкисиз көл бол, 
Куш куркулдап, өткүсүз бел бол. 
Тукумуң журтка таанылсын, 
Илимиң башка толуп, 
Илебиң ташты жарсын. 
Казаның кайнап турсун, 
Отуң жайнап турсун, 
Башыңан бакыт кетпесин! 
Ыраазычылык батасы 
Тилиң кызыл болсун, 
Тилегиң узун болсун. 
Бак карасын башыңа, 
Кызыр даарысын ашыңа. 
Куру сайыңа суу аксын, 
Элиңе ишиң жаксын, 
Берекет берсин ашыңа, 
Кызыр келсин кашыңа, 
Узун өмүр жаш берсин 
Бала-чака башыңа! 
Шыбагалуу баш берсин, 
Берекелүү аш берсин. 
Маңдайыңа баркыраган баш берсин. 
Уучуң узарсын, 
Жаның жайылсын. 
Өмүрүң узун болсун, 
Өрүшүң жайык болсун. 
Ырысың журттан ашсын, 
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Көңүлүң толкуп жатсын, 
Эч нерседен кем болбо! 
* * * 
Башыңан бакыт кетпесин, 
Башканын каргышы жетпесин. 
Балдарың чечен болсун, 
Бир тууганың эсен болсун. 
Кыдыр сага даарысын, 
Кылымга атың таанылсын. 
Тилиң кызыл болсун, 
Тилегиң узун болсун! 
* * * 
Бак карасын, 
Кыдыр даарысын. 
Кудай жалгасын, 
Мал-башыңды 
Аман кылсын баарысын. 
Кудай бак берсин, 
Бак берсе, бат берсин. 
Кудайым ырыс берсин, 
Ырыс берсе, дурус берсин! 
* * * 
Манастай билектүү бол, 
Каныкейдей тилектүү бол. 
Алмамбеттей улуу бол, 
Айчүрөктөй сулуу бол! 
Билектүүдөн күчтүү бол, 
Жалтырактан түстүү бол. 
Аталуудан улуу бол, 
Акылдуудан кундуу бол! 
Энелүүдөн эрке бол, 
Эл алдында серке бол. 
Кызыл тилден таңдайлуу бол, 
Ырыскыдан маңдайлуу бол! 
* * * 
Атка минерман бол, 
Эрөөлдө билерман бол. 
Касыңа ок бол, 
Досуңа от бол. 
Үйүңө көз бол, 
Жериңе сөз бол, 
Душманга жут бол, 
Элиңе кут бол! 
Кийимиң кептүү болсун, 
Элиң эптүү болсун. 
Өмүрүң узун болсун, 
Өрүшүң жайык болсун. 

Тукумуң журттан ашып, 
Тууганың канат болсун! 
Жети мүчөл жашагын, 
Тартпагын жоктун азабын. 
Баатыр болсоң, жөлөк бол, 
Баарыбызга өбөк бол. 
Аксакалдуу абышка болгула, 
Ак саамайлуу байбиче болгула! 
* * * 
Шердей үндүү бол, 
Жолборстой сүрдүү бөл. 
Ажыдаардай заардуу бол, 
Карышкырдай каардуу бол! 
Буудайдай бутакта, 
Талдай шакта 
Карагайдай көгөр! 
Жалбырттаган оттой бол, 
Жайнап жаткан чоктой бол! 
Күнүң кыяласың, 
Күкүгүң уяласын! 
* * * 
Көл боюнда талың болсун, 
Көлөкөлөөр чагың болсун. 
Үйүңдүн үстү жагында 
Үп тартылган кайың болсун. 
Короо толгон коюң болсун, 
Козголбос тоодой оюң болсун. 
Аттанып үйдөн чыкканда, 
Айчүрөктөй жолуң болсун! 
* * * 
Теңирим берген бакытты 
Тепкилесе кетпесин. 
Кудайым берген бакытты 
Кубаласа кетпесин! 
* * * 
Куу жыгачты кармасаң, 
Жашылы толо бир болсун. 
Куу курайды кармасаң 
Кулпуруп турган бүр болсун! 
* * * 
Көйнөгүң мала болсун, 
Таягың ала болсун. 
Калпагың ак болсун. 
Төбөсүндө чок болсун. 
Атың кашка болсун, 
Алты асый жашта болсун. 
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Камчы сабың кайың болсун, 
Казыгында дайым болсун! 
Улуунун жашын берсин, 
Жакшынын башын берсин. 
Күчтүүнүн алын берсин, 
Малдуунун малын берсин! 
Жаңы үйлөнгөндөргө бата 
Эчкиң эгиз туусун, 
Эки жылда сегиз туусун. 
Казаныңда май кайнасын. 
Пайгамбарым, 
Төрүңөрдө тайраңдасын! 
* * * 
Ат берсе, ала берсин, 
Томолок баш бала берсин. 
Эчки берсе, теке берсин, 
Эшиги ачык Меке берсин. 
Пайгамбар назарын берсин, 
Кызырың баарын берсин. 
Дасторконуң жабылбасы 11, 
Кайгы сага кабылбасын. 
Сыймыктуу дөөлөт жашынбасын, 
Кара ниеттер асылбасын. 
Казынаң чачылбасын, 
Каймагың бузулбасын. 
Кайнаган казаның токтобосун, 
Калгандар сага окшобосун. 
Уулуң урум болсун, 
Кызың кырым болсун. 
Кызматкериң Кыдыр болсун, 
Бир күн эмес, сызыл болсун. 
Колуң узун болсун! 
* * * 
Көпчүлүк көл, 
Көл кургаса чөл. 
Чөл элге келбесин, 
Ал күндү кудай 
Адамзатка бербесин. 
Көл бөксөрбөй толкусун, 
Бүгүнкү ишиң, көпчүлүк, 
Толкуган колго окшосун! 
* * * 
Атам Манас, 
Айылың алаш. 
Балдарың акын чыксын, 
Ар санаага жакын чыксын. 
Кыздарың сулуу чыксын, 

Кыр-кырынан улуу чыксын! 
* * * 
Жаккан отуң өчпөсүн, 
Ынтымак бирлик сакталып, 
Конушуңан көчпөгүн. 
Карыбагын, жашаргын, 
Кадимкидей жашагын. 
Алтындан бешик ыргап өт, 
Алганың менен тең карып, 
Ай тийгендей жыргап өт. 
Күмүштөн бешик ыргап өт, 
Күйөөң менен тең карып, 
Күн тийгендей жыргап өт! 
* * * 
Алдыңды бала бассын, 
Артыңды мал бассын. 
Ак жоолугуң башыңан ообосун, 
Алганың менен тең кары! 
* * * 
Баш алган буудайдай ыргалгыла, 
Кошулган талдай чырмалгыла. 
Ырысыңарга эр бала сүйгүлө, 
Суктанарга кыз бала сүйгүлө. 
Кайгыланбай, каткырып, 
Кол кармашып жүргүлө! 
Дасторконго бата 
Дасторконго берекелүү аш берсин, 
Маңдайыңа баркыраган бак берсин, 
Ырыскың журттан ашсын, 
Башыңды таштан кылсын. 
Алганың менен тең кары. 
Кош болгондо ыйлагын, 
Эли-журту сыйлагын! 
Бата бердик, жаш-кары, 
Дасторконуң майлуу - сүттүү болсун! 
* * * 
Телегейиң тегиз болсун, 
Өрүшүң семиз болсун, 
Тубар малың эгиз болсун, 
Сойгон коюң семиз болсун. 
Айдан, жылдан аман чыккын, 
Эл-журтка жаккын, 
Дасторкон менен пейлиңден, 
Шыбага, ырыс тапкын! 
Өрүшүңөрдө мал жайласын, 
Казаныңарда май кайнасын, 
Үйүңөргө бакыт кушу конуп, 
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Жылкыңар талааңарда тайраңдасын. 
Башыңардан бакыт кетпесин, 
Башканын каргышы жетпесин. 
Балдарыңар чечен болсун, 
Баары — туугандар эсен болсун. 
Айгырыңар үндүү болсун, 
Кочкоруңар жүндүү болсун. 
Корооңор кыктуу болсун, 
Коңшуңар ыктуу болсун. 
Өгүзүңөр күчтүү болсун, 
Инегиңер сүттүү болсун. 
Куру сайыңардан суу аксын, 
Кылган ишиңер элге жаксын! 

Келинге бата 

Кудай жалгасын! 
Тилегиңди берсин! 
Алдыңды бала бассын. 
Кудай ынтымак, ыраа берсин, 
Ызаттуу жаштан кылсын, 
Башыңарды таштан кылсын, 
Бата бердик, жаш-кары, 
Алганың менен тең кары. 
Кош болгондо ыйлагын, 
Кайын-журтту сыйлагын. 
Ак жолтой бол, 
Алдың жарашсын, 
Ак элечек башыңан ообасын! 

Жалпыга бата 

Баш болсун, 
Мал болсун, 
Узун өмүр жаш болсун, 
Берекелүү аш болсун. 
«Ихи» деген оору болбосун, 
«Келе» деген доочу болбосун. 
Баккан балаа болбосун. 
Калк ордунда болсун, 
Хан тактысында болсун, 
Хандын калабынан сактасын, 
Карачанын1 дооматынан сактасын. 
Ашуусу бийик тоодон сактасын, 
Айкырып тийген жоодон сактасын. 
Агыны катуу суудан сактасын, 
Адам өлгөн чуудан сактасын. 

                                                      
1
 Карача — чет мамлекет. 

Бак карасын, 
Кыдыр даарысын. 
Эл ичи тынч болсун. 
Эмгек кайнап турсун, 
Береке жайнап турсун. 
Карыяларыбыз нускалуу болсун. 
Байбичелерибиз берекелүү болсун. 
Келин-кыздарыбыз уяттуу болсун. 
Уулдарыбыз ыймандуу болсун! 
* * * 
Ашың-ашың, ашыңа 
Береке берсин башыңа 
Бөдөнөдөй жорголоп, 
Кыргоолдой койкоңдоп, 
Кыдыр келсин кашыңа 
Сенден байлык өтпөсүн, 
Теңирим берген насибин 
Тебелесең кетпесин. 
Чуулдашып маарашкан 
Козучактын энеси 
Соолук бассын үйүңдү. 
Эки-экиден сүзүшкөн 
Музоочактын энеси 
Сыйыр бассын үйүңдү. 
Кишенешип тебишкен 
Кулунчактын энеси 
Бээ бассын үйүңдү. 
Эки өркөчү салпылдап 
Боточактын энеси 
Төө бассын үйүңдү. 
От жакалай чыт курсак 
Бала бассын үйүңдү. 
Тор жакалай отурган 
Конок бассын үйүңдү. 
Шыңкылдашып күлүшкөн 
Келин бассын үйүңдү. 
Эртели-кеч сайрандап, 
Элиң бассын үйүңдү. 
Сенден байлык өтпөсүн, 
Теңирим берген насибин 
Тебелесең кетпесин! 
* * * 
Жер кулачы жети кат, 
Жер иштеткен адамзат. 
Алас болсун аштыгың, 
Уста пири Дөөтү 
Амачыңды оңдосун. 
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Уйдун пири Ай-Мүйүз 
Амач тарткан күч кирсин. 
Күн күркүрөп, жамгыр жаап 
Күлдүр-Ата колдосун. 
Күү атасы Камбаркан 
Ай талаага күү чачсын. 
Өнүп чыксын үрөнүң 
Өсүп чыксын жүгөрүң. 
Суу атасы Сулайман 
Көктөн, жерден колдосун. 
Жердин пири Жер-Эне 
Кабыл алсын дилиңди. 
Жел атасы Жел-Кайып 
Булут айдап буулуксун. 
Дыйкан терин чуурутуп, 
Ободон жамгыр куюлтуп, 
Күндүн пири Күн-Теңир 
Суу менен бирге нур берсин. 
Чычкан пири Чие-Ата 
Жамаатына жар кылсын, 
Ийин казып, жер көөлөп, 
Жер кыртышын жумшартсын, 
Жерге түшкөн үрөнүң 
Жети күндө жарылсын, 
Майсалары узарсын, 
Умай-Эне ак чачсын, 
Үркөр-Ата тогошуп, 
Алас болсун эгиниң. 
Көкө-Теңир жар болсун, 
Кызыр-Ата даарысын, 
Күч өгүзүң кош болсун, 
Күткөн көктөм куш болсун! 
* * * 
Жакшы адамдарды 
Теңир жаман көздөн, 
Жалган сөздөн сактасын. 
Эл намысын коргогон 
Эр азаматтардын 
Башынан сыймык кетпесин. 
Карылар дөөлөттүү, 
Балдар сөөлөттүү, 
Келиндер келбеттүү, 
Жигиттер албеттүү болсун. 
Барчылык болуп, 
Токчулук келип, 
Бардык үйдүн түндүгүнөн түтүн булап, 
Очок жанып, ордо толсун. 

Эл тынч, журт аман болсун, 
Ата-баба арбагы колдосун! 

Көчкө бата 

Көч көрктүү болсун, 
Жүк жуктуу болсун. 
Унаа кабыл болсун, 
Айлана адил болсун. 
Кызың кылыктуу болсун, 
Уулуң урматтуу болсун, 
Келиниң келбеттүү болсун, 
Жер-суу, тоо-таш 
Олуясы колдоп, 
Конушуң олжолуу болсун! 

Жаңы тигилген өргөөгө бата 

Жаңы өргөөнүн 
Жакканы арча болсун, 
Жайылып короосу малга толсун, 
Түндүгүң түнөрбөсүн, 
Кемегең кемибесин, 
Уугуң учтуу болсун, 
Керегең кептүү болсун, 
Келиниң эптүү болсун! 
Ууга жөнөгөндө бата 
Кайберен ата, чеберим, 
Сыйынамын мен сага. 
Менин жолум кайыптан, 
Жараткан өзү буюрган. 
Күндөп-түндөп көп басам, 
Буюрбассың күнүгө. 
Арачалап жанымды 
Тоо-ташыңдан тайгылтпа, 
Кур кол кайра келбейин, 
Кайберен аткан айыпка. 
Аркар-кулжа аралаш 
Алдыма тушташ келе көр. 
Кайберен ата, чеберим, 
Ырыскы колго бере көр! 

Малга бата 

Айры мүйүз, ача туяк, 
Эрте бактык, кеч кайттык. 
Жалынмак бизден, 
Жалгамак сизден, 
Жаның кудаага, 
Сообуң бакканга! 
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* * * 
Сообу мага, жаның кудай жолунда, 
Ай мүйүздүү, ача туяктуу арналуу 
малым 
Адамзатмын, анча эмес алым, 
Эрте айтып, кеч калдым, 
Кудайым өзүң жалгагын! 

Ай жаңыргандагы бата 

Ай көрдүм, аман көрдүм, 
Айдын мунарынан, 
Жердин кучагынан, 
Жегилик дан, 
Бир кыштык самап көрдүм. 
Жесирге жемиш, ' 
Жетимге жеңиш, 
Жөөгө — улоо, 
Жалкоого — мээнет, 
Жалгызга — эрмек, 
Иштерманга — кут, 
Сараңга — жут, 
Ушакчыга — уу, 
Ак ниетке — туу, 
Баарыга кайыл заман көрдүм. 
Айдан аман, 
Жылдан эсен бололу. 
Келерки ушу күнгөчө 
Өсүп-өнүп тололу. 
Бакалга — тар, 
Бакырга — бар Ай бол! 
Оомийин алловакпар! 

Шырылдаң айткандагы бата 

Кумга коюң жайылсын, 
Курутка колуң малынсын, 
Балдар-балдар, ай, 
Адамга бата бергиле, ай, 
Бунун түнү жай болсун, 
Балдарынын мингени 
Кара кашка тай болсун, 
Жумшаганың өрт жанган 
Калча болсун. 
Өрөгөйдүн-сөрөгөй, 
Аялыңыз эркек төрөгөй. 
Оомийин аллау акбар! 
Бата башы дың-дың, 
Малды берсин миң-миң. 

Жылкы берсең ала бер, 
От жакалай бала бер. 
Жүктөрүнө төө бер, 
Жүктөп алып жүрө бер. 
Саарына бээ бер, 
Сааган сайын ие бер. 
Желеңдин ал учу менен бул учуна 
Ат чуркаса жетпесин, 
Кас санаган душманың, 
Келерки ушул убакка жетпесин! 

Сапарга чыкканда бата 

Саламат барып, сак кел, 
Сагындырбай бат кел, 
Эсен барып, соо кел, 
Эзелкиден оор кел. 
Алдың ачылсын, 
Жолуңа була чачылсын. 
Жолуңда өнгөн тал көргүн, 
Жоболосуз жан көргүн. 
Жылан болсо, өлтүргүн, 
Жыдыгыңа көндүргүн. 
Бөрү болсо, эргигин, 
Тобо томук келтиргин! 
* * * 
Жолуң шыдыр болсун, 
Жолдошуң кызыр болсун. 
Тилиң кызыл болсун, 
Тилегиң узун болсун. 
Кармаганың камыр болсун, 
Көргөнүң көөхар болсун. 
Казаның толгон аш болсун, 
Касташканың тас болсун. 
Куру сайга суу аксын, 
Кудайга ишиң жаксын. 
Пайгамбар батасын берсин, 
Башыңа дөөлөт берсин. 
Алдыңды мал бассын, 
Аркаңды бала бассын! 
* * * 
Омийин, олуя колдо, 
Кызыр жөлө! 
Өлбөс өмүр берсин! 
Кетпес кең дөөлөт берсин! 
Пайгамбар батасын берсин! 
Бак-дөөлөтүн берсин! 
Шыбагалуу баш берсин, 
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Берекелүү аш берсин, 
Узун өмүр жаш берсин. 
Уучуң-уучуң узарсын, 
Жаның жайылсын, 
Өмүрүң узун болсун, 
Өрүшүң жайык болсун! 
Ынтымак берсин, ырыс берсин, 
Маңдайыңа баркыраган бак берсин! 
Оомийин! 

КАРГЫШ 

Кара чаар жылан камчыланып, 
Өлүмүңө минип барайын, 
Өкүрүп барып калайын. 
Айгыр минип азаңа барайын, 
Дагы жамандап калсаң, 
Кара эшекти минип, 
Кайгырып барып калайын. 
Бээ минип бейитиңе барайын, 
Топоз минип топурагыңа барайын 
Жашыңда жайрап кал, 
Гүлгүнүңдө күбүлүп кал. 
Сууга ыргыткан таштай бол, 
Караңгыда тараган чачтай бол. 
Оо өлүгүңдү көрөйүн. 
Ак сайдын башын суу жесин, 
Ак күйрөк башын төө жесин. 
Аркада калып кеп айткан, 
Жата калып уу жесин. 
Көк сайдын башын суу жесин, 
Көк күйрөк башын төө жесин. 
Көт жакта калып кеп айткан, 
Жата калып уу жесин. 
Муздаган таштай бол, 
Мүлжүгөн баштай бол! 
Күйгөн көмүрдөй бол, 
Керткен дүмүрдөй бол! 
Коночо конгон чечтей бол, 
Туман баскан кечтей бол! 
Аарчыган пыяздай бол, 
Куйкалаган шыйрактай бол. 
Билиги жок чырактай бол! 
Жыдыган каштай бол, 
Жулмаланган чачтай бол! 
Ичкениң ирим болсун, 
Жегениң желим болсун! 

Түтүнүңдү булут көрбөсүн, 
Жуундуңду ит көрбөсүн! 
Аргындын сүтүн жутпай кал, 
Атаңдын үнүн укпай кал! 
Мени жамандасаң, 
Кара жер тамандап кал. 
Кара өгүздү минип, 
Эчкинин сүтүн жутпай кал, 
Энеңдин үнүн укпай кал! 
Кермечиктей кепселип кал, 
Кебектен бетер экчелип кал! 
Кырдагы тарп малдай бол, 
Кыйрап жаткан талдай бол! 
Аңгекке түшкөн малдай бол, 
Айрылган шакта талдай бол! 
Каткан какма төөдөй бол, 
Казандан түшкөн көөдөй бол! 
Самандай болуп саргарып жүр, 
Сан албай ойго байланып жүр! 
Курмушудай кубарып жүр, 
Куу санаага ууланып жүр! 
Ыраңың чөптөй болсун, 
Тилегиң түштөй болсун! 
Коломтодо күлдөй бол, 
Булут баскан түндөй бол! 
Бабыраган гүлдөй бол, 
Бүтүп калган үндөй бол! 
Ар кимдин оозун карагын, 
Ашынды ашты жалагын! 
Өлгөнүңдү жер билсин, 
Башыңа жаба ит сийсин! 
Корумдунун ташы урсун, 
Кошулуштун чаты урсун! 
Бетимден аккан кызыл кан, 
Бейитиңе сыр болсун, 
Көзүмдөн аккан ысык жаш, 
Ылайына суу болсун! 
Көөдөндөн тамган кызыл кан, 
Күмбөзүңө сыр болсун. 
Көзүмдөн аккан ысык жаш, 
Шыбагына суу болсун! 
Оозумдан чыккан шилекей, 
Мүрзөңүзгө чык болсун. 
Кашаланган кирпигим, 
Карегине мык болсун. 
Күлкүңүздүн ордуна, 
Күйүткө баткан ый болсун! 
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САЛТ ЫРЛАРЫ 

Бекбекей 

Ала байтал Бекбекей, 
Айкалышкан Саксакай, 
Кула байтал Бекбекей, 
Куюлушкан Саксакай, 
Бекбекей качты, бел ашты, 
Саксакай кууп адашты. 
Кара тоону этектеп, 
Мен коноюн, Бекбекей, 
Кара макмал тонуңа 
Жең болоюн, Бекбекей, 
Кызыл тоону этектеп, 
Мен коноюн, Бекбекей, 
Мине турган атыңа 
Жал болоюн, Бекбекей, 
Иче турган ашыңа 
Бал болоюн, Бекбекей! 
Чымчык менен безбелдек, 
Чындап айтар кезкелдек, 
Эки киши ортого, 
Бат болоюн Бекбекей, 
Иче турган ашыңа 
Кант болоюн, Бекбекей! 
Түндө-түндө жүгүргөн, 
Түлкүнүн колу сөгүлсүн, 
Түн уйкуну үч бөлгөн, 
Карышкыр каны төгүлсүн. 
Бекбекей качты, бел ашты, 
Белине белбоо жарашты. 
Укурук учун майтардым, 
Бүгүн короо кайтардым. 
Ийнемдин учун майтардым, 
Издебей короо кайтардым. 
Бекбекей качты, бел ашты 
Саксагай кууп адашты. 
Ийнемдин учун майтардым, 
Бүгүн короо кайтардым. 
Ийнемдин учун түзөттүм, 
Бүгүн короо күзөттүм. 
Укуругум долоно, 
Ууру-бөрү жолобо! 
Камчымдын сабы долоно, 
Каапыр ууру жолобо! 

Ууру келсе уштайбыз, 
Бетин айра муштайбыз. 
Төбөгө чаап айдайбыз, 
Төөгө чиркеп байлайбыз. 
Бүгүн бир айдын он беши 
Сары баш улак тол башы. 
Аркада жылдыз алтымыш, 
Кайтарган коюм алты жүз. 
Короомдун чети таман жол, 
Кайтарган коюм аман бол. 
Короомдун жолу тосмо жол, 
Кайтарган коюм эсен бол. 
Короомдун чети кыр болгой, 
Кайтарган короом жык толгой. 
Ак сай менен көк сайдай, 
Таш алышкан Бекбекей. 
Арпа менен буудайдай, 
Баш алышкан Бекбекей. 
Күңгөй менен тескейдей, 
Бет алышкан Бекбекей. 
Кара чакан бай дубал, 
Кайтарбасак малга убал. 
Кызыл чакан бай дубал, 
Кыйкырбасак малга убал. 
Түндү түндөй чуркаган, 
Түлкүнүн буту сөгүлсүн, 
Түн уйкуну үч бөлгөн, 
Көк чунак каны төгүлсүн. 
Эчки деген жаныбар, 
Ээгинде жалы бар. 
Койдун сүтү коргошун, 
Кой уурдаган оңбосун. 
Эчкинин сүтү эрменде, 
Эчки уурдаган шерменде. 
Жылкынын жүнү жылтырак, 
Жылкы уурдаган куу туяк. 
Төөнүн жүнү улама, 
Төө уурдаган сулама. 
Төгөрөк түндүк төөнүкү, 
Төрт бүлүң сабаа бээники. 
Белиңдеги чочморуң, 
Ыргай эмей эмине? 
Ыргалып короо кайтарган, 
Жыргал эмей эмине? 
Кайтарган короом сак болгой, 
Эртең бетим ак болгой. 
Ай караңгы түн экен, 
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Асыл болчу күн экен. 
Карала каптын кагынчык, 
Аңдыгандын жаны чык. 
Жылганын ичи жык текей, 
Шыңгыроолуу Бекбекей, 
Колоттун ичи кой текей, 
Коңгуроолуу Бекбекей. 
Жылганын башы жык текей, 
Жылажындуу Бекбекей. 
Коктунун башы кой текей, 
Коңгуроо таккан Саксакай. 
Бекбекей ашты бел ашты, 
Белине белбоо жарашты. 
Саксакай ашты  сак ашты, 
Санына саймалуу саадак жарашты. 
Минген атым ак кашка, 
Канжыгам кайыш ак тасма. 
Карап турган карышкырдын, 
Тумшугу тийсин ак ташка. 
Минген атым кок кашка, 
Канжыгам кайыш көк тасма. 
Көрүп турган уурунун, 
Мурду тийсин көк ташка. 
Ууру келсе урабыз, 
Улуу сууга салабыз. 
Ууру келсе учтайбыз, 
Мурдун айра муштайбыз. 
Бекбекейди мен айттым, 
Берсе экен кудай деп айттым. 
Кара макмал тонуңа, 
Жең болоюн, Саксакай. 
Минип турган атыңа, 
Жал болоюн, Саксакай. 
Ичип турган ашыңа, 
Бал болоюн, Саксакай. 
Бекбекей ашты бел ашты, 
Саксакай ашты сак ашты, 
Саксакай айткан муңайым, 
Сак кайтарчы, кудайым. 
Бекбекей айткан муңайым, 
Бек кайтарчы, кудайым. 
* * * 
Улуу тоонун боорунан эй, 
Улар аткан Бекбекей, эй. 
Уларынан майынан, эй, 
Чырак эткен Бекбекей. 
Чырагына чыдабай, эй, 

Чыга качкан Бекбекей, эй. 
Кара тоонун боорунан, эй, 
Кайып аткан Бекбекей, эй. 
Кайыбынын майынан, эй, 
Чырак эткен Бекбекей, эй. 
Чырагына чыдабай, эй, 
Жата калган Бекбекей, эй. 
Ала дөбө чыңк ылдый, эй, 
Жериң менен куруп кал, эй. 
Алты улагым аңдыган, эй, 
Бөрүң менен куруп кал, эй. 
Желе дөбө чыңк ылдый, эй, 
Жериң менен куруп кал, эй. 
Жети улагым аңдыган, эй, 
Бөрүң менен куруп кал, эй. 
Бакырып короо кайтарсам, эй, 
Бакырчаак бала дейт экен, эй. 
Басып короо кайтарсам, эй, 
Жатып алды дейт экен, эй. 
Үн алып короо кайтарсам, эй, 
Уктабай чыкты дейт бекен эй. 
Үн салбай короо кайтарсам, эй, 
Уктап калды дейт бекен, эй. 
Торпок-тоно, койлорду, эй, 
Тооруган бөрү жаның чык, эй. 
Эңип аны жегинче эй, 
Эгизиңдин боорун же, эй. 
Жалмап аны жегинче, эй, 
Жалгызыңдын боорун же, эй. 
Укуругум долоно, эй, 
Ууру-бөрү жолобо, эй. 
Камчымдын сабы долоно, эй, 
Оңбогон ууру жолобо, эй. 
Ууру келсе урабыз, эй, 
Уруп сууга салабыз, эй. 
Тебетейин тебебиз, эй, 
Тээп сууга салабыз, эй. 
Камчы менен сабайбыз, эй, 
Караңгы үйгө камайбыз, эй. 
Ушинтип короо кайтарсак, эй, 
Ушул байлар билбедиң, эй. 
Койду бөрү жебесин деп, 
Уруп бир сабап тилдедиң эй. 
Какшап бир короо кайтарсак, эй, 
Калган бир байлар билбедиң эй. 
Койду бир бөрү жебесин деп, 
Камчылап бизди сабадың эй. 
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Уялбай келип мал жеген, эй, 
Уятсыз айбан сен белең, эй. 
Каргаша чыкса короодон, эй, 
Каргап бир шилейт байбиче, эй. 
Бекбекейим бек айтам, 
Пейли жакшы койго айтам. 
Бекбекейим бел ашты, 
Белине саадак жарашты. 
Ала байтал тактекей, 
Айкалышкан Бекбекей. 
Кула байтал тактекей, 
Куюлушкан Бекбекей. 
Эл көчөрдүн белгиси, 
Карача каймал буркурайт. 
Таң атаардын белгиси — 
Тараза жылдыз жаркырайт. 
Бүгүн айдын он беши, 
Сарыбашыл ак кой төл башы. 
Койдун сүтү коргошун, 
Кой уурдаган оңбосун. 
Короомдун чети каман жол, 
Кайтарган короом аман бол. 
Кыз-келин короо кайтарган, 
Илгертен калган салт ошол. 
Короодо коюм алты жүз, 
Алты айланып келгиче 
Алты аркар жылдыз батпайбы, 
Агарып таң да атпайбы. 

Шырылдаң 

Саа-саа байлар, саа байлар, 
Салам айттык акелер! 
Куттуу болсун ушу үйлөр, 
Курут алсын жеңелер. 
Куру калсын мечкелер, 
Кууп алсын баатырлар, 
Тууп алсын катындар. 
Айдап алсын дыйкандар, 
Атып алсын мергендер. 
Сайып алсын баатырлар, 
Сатып алсын кербендер. 
Ала даакы шырылдаң, 
Кула даакы шырылдаң. 
Салтанаттуу шырылдаң, 
Султан аттуу шырылдаң, 
Шырылдаң биздин шыйкыбыз, 
Бүгүн калды уйкубуз. 

Эсен болсо жылкыбыз, 
Эртең канар уйкубуз. 
Адыр-адыр жерлерден, 
Айгыр минип биз келдик. 
Айгыр оозун тарталбай 
Ушул үйгө туш келдик. 
Будур-будур жерлерден, 
Бука минип биз келдик. 
Бука оозун тарталбай, 
Ушул үйгө туш келдик. 
Быякка тур деп атамды, 
Апам берет чапанды. 
Байкем берет соолукту, 
Байбиче берет жоолукту. 
Шып шырылдаң шыр экен, 
Жылкычынын ыры экен. 
Карылардын наркы экен, 
Жигиттердин айты экен. 
Жылкычынын мурунтан 
Айтып жүргөн салты экен. 
Ала даакы шырылдаң 
Кула даакы шырылдаң, 
Салтанаттуу шырылдаң 
Алача бээ сур тайлар, 
Минилбеген кур тайлар, 
Бүртө-бүртө бүртөлөр, 
Бүртө байтал сур тайлар. 
Байбичелер, энелер, 
Шалдыр-шулдур шакек чык, 
Саймалаган жоолук чык. 
Шакекти колго салалык, 
Жоолукту белге чалалык. 
Жылкыбызга баралык, 
Кунан тайды минелик, 
Кубалашып ойнойлук. 
Айгыр атты минелик, 
Оодарышып ойнойлук. 
Ала даакы шырылдаң, 
Кула даакы шырылдаң, 
Султан аттуу шырылдаң. 
Конок тоого бүткөндө, 
Кошо чыккан шырылдаң, 
Таруу ташка бүткөндө, 
Талапта чыккан шырылдаң. 
Жылкычы менен коюндаш, 
Жанаша чыккан шырылдаң. 
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Шырылдаң биздин шыйкыбыз, 
Түндө келет уйкубуз. 
Аман болсо жылкыбыз, 
Эртең канар уйкубуз. 
Шырылдаң айтып жүргөндө, 
Конок менен тарууну, 
Жеп кетпесин жылкыбыз. 
Шып шырылдаң шыр экен, 
Жылкычынын ыры экен. 
Карылардын наркы экен, 
Жигиттердин айты экен. 
Бай-бай терек, бай терек, 
Башын кесмек не керек. 
Эт желиндүү боз койго, 
Тели козу не керек. 
Ана Султан шырылдаң, 
Мына Султан шырылдаң. 
Шып шырылдаң шыр экен 
Жылкычынын ыры экен. 
* * * 
Сап-сап сабалар эй, 
Салам айттык агалар эй. 
Шырылдаң айы толуптур, 
Кээп толкун болуптур. 
Сизге сонун болуптур, 
Бизге оюн болуптур. 
Айт десеңер айтабыз, 
Кайт десеңер кайтабыз. 
Өзүбүз көргөн жылгабыз, 
Жыла-жыла чыгабыз. 
Жылкыбызга жетебиз, 
Жылкы ичинде боз бээ, 
Саап сүтүн алабыз. 
Сабабызга куябыз, 
Аксакалга сунабыз. 
Айгыр атка минебиз, 
Алышып ойноп жүрөбүз. 
Кунан тайды минебиз, 
Куушуп ойноп жүрөбүз. 
Ушул үйгө туш келдик, 
Агам арбап2 үй экен, 
Үйдө болсо үндөсүн, 
Эшиктеги ким десин, 
Эшиктеги биз элек. 
Арбап — мансаптуу. 

                                                      
2
 Арбап – мансаптуу. 

Ала боз аты турабы, 
Бу да болсо булкунсун, 
Буруулу толкусун. 
Агам арбап атына, 
Ала тердик жарашкан. 
Алача тердик үстүгө, 
Көмкөрө эгер жарашкан. 
Көмкөрө эгер үстүнө 
Кок көрпөчө жарашкан. 
Көк көрпөчө үстүгө 
Агам арбап жарашкан. 
Агам арбап колуна, 
Алтын кылыч жарашкан. 
Алтын кылыч чабарга, 
Душман башы жарашкан. 
Душман башын көмөргө, 
Боз топурак жарашкан. 
Боз топурак үстүгө, 
Байчечекей жарашкан. 
Байчечекей үстүгө, 
Эчки-коюм жарашкан. 
Эчки-коюм жаярга, 
Эки бала жарашкан. 
Эки бала колуга, 
Эмил чокмор жарашкан. 
Эмил чокмор урууга, 
Боз коюң жарашкан. 
Боз койду союуга, 
Болот кездик жарашкан. 
Жоюлгандын3 токою, 
Жайылып кетсин миң коюң, 
Жатып калсын бир токтуң. 
Токту берсең токту бер, 
Эчки берсең эчки бер. 
Эч нерсе таппасаң, 
Эки табак курут бер. 
Курут берип кубартып, 
Куу шибердей кубартпа. 
Таруу берип тастайтпа, 
Таз кишидей бозортпо. 
Конок берсең кооп бер, 
Кол-аягың жууп бер. 
Арык бойлоп келемин, 
Музу бар деп. 
Үмүт кылып келемин, 

                                                      
3
 Жоюлган — жер аты, көөнө Улуу-Чатта. 
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Козу бар деп. 
Козу берсең керди бер, 
Эки энеге телди бер. 
Улак берсең албаймын, 
Убалыга калбаймын. 
Торпок берсең байлап бер, 
Мурунтугун шайлап бер, 
Чылбырыма байлап бер. 
Чапан берсең бул жайда, 
Чатыр болот ал жайда. 
Көйнөк берсең бул жайда, 
Көлөкө болот ал жайда. 
Алты аркан салса бойлогус, 
Алты атаңдан быякка, 
Байдын чоңу турбайбы. 
Жети аркан салса бойлогус, 
Үйдүн чоңу турбайбы. 
Жети атаңдан биякка, 
Байдын чоңу турбайбы. 
Кумга коюң жайылсын, 
Курутка колуң малынсын. 
Балдар-балдар ай, 
Байга бата бергиле ай. 
Байдын түнү жай болсун, 
Балдарынын мингени, 
Кара кашка тай болсун. 
Жамынганы парча болсун, 
Жумшаганың өрт жанган 
Калча болсун. 
Өрөгөйдүн сөрөгөй, 
Аялыңыз эркек төрөгөй 
Оомийин аллоу акбар! 

Жарамазан 

Адыр-адыр тоолордон, 
Айгыр минип мен келдим. 
Айгыр оозун тарта албай, 
Ушул үйгө туш келдим. 
Будур-будур тоолордон, 
Бука минип мен келдим, 
Бука мурдун тарталбай, 
Ушул үйгө туш келдим. 
Ушул үйдүн үзүгү, 
Ак кочкордун чуудасы, 
Ушул үйдө жеңейим, 
Азыраак уктап, тыңдачы! 
Ушул үйдүн үзүгү, 

Көк кочкордун чуудасы, 
Ушул үйдө жеңейим, 
Коп уктабай, тыңдачы. 
Ушул үйдүн үзүгү, 
Үзүлүңкү көрүнөт. 
Ушул үйдө жеңейим, 
Сүзүлүңкү көрүнөт. 
Төбөдөгү төрт ЖЫЛДЫЗ, 
Батайын деп баратат. 
Мингеним жаман тай эле, 
Жатайын деп баратат. 
Шалдыр-шулдур шакек чык, 
Саймалама жоолук чык! 
Жоолукту белге чалабыз, 
Шакекти колго салабыз. 
Чымыр-чымыр-чымыр чык, 
Буудай майлап, кууруп чык! 
Бычак учу жалтырайт, 
Май томуруп жатат бейм? 
Майың болсо, алып чык, 
Сакал-мурут майлайлы. 
Казан-аяк калдырайт, 
Курут алып жатат бейм? 
Курут болсо, алып чык, 
Катыр-кутур чайнайлы. 
Курут берип кубантпа, 
Куру сөзгө жубатпа! 
Таруу берип тамшантпа, 
Таң атканча какшатпа! 
Улак берсең албаймын, 
Караңгыда бакыртып, 
Убалына калбаймын. 
Эртең-бүгүн деп коёт. 
Катыным жаман киши эле, 
Карышкыр-бөрү жеп коёт. 
Бука берсең шайлап бер, 
Мурунтугун байлап бер. 
Мурунтугун үзбөсүн, 
Какылдаган ырчыңдын, 
Кардын жара сүзбөсүн. 
* * * 
Адыр-адыр тоолордон эй, 
Айгыр минип мен келдим эй. 
Айгыр оозун тарта албай эй, 
Кайсы байга туш келдим эй. 
Будур-будур тоолордон эй, 
Бука минип мен келдим эй. 
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Бука мурдун тарта албай эй, 
Кайсы байга туш келдим эй. 
Үйүң-үйүң, үй экен эй, 
Чыгдан көркү чий экен эй. 
Ак сарайдай көрүнгөн эй, 
Кайсы байдын үйү экен эй. 
Белес жерден буккамын эй, 
Байдын уулу бекзатым эй, 
Берешен деп уккамын эй. 
Кабак жерден буккамын эй, 
Байдын уулу бекзатым эй, 
Кабарын жакшы уккамын эй. 
* * * 
Сай сагызган кеңешет жар башында, 
Бай байбиче кеңешет төр башында. 
Байым айтат короодон кой берем деп, 
Байбиче айтат бокчодон тон берем деп. 
Байдын берген коюн өңөрөлүк, 
Байбиченин берген тонун бөктөрөлүк. 
Таруу берип тамшантпа эй, 
Таң атканча какшатпа эй. 
Курут берип кубантпа эй, 
Куру сөзгө жубантпа эй. 
* * * 
Жарамазан айтып келдим эшигиңе, 
Ак кочкордой уул берсин бешигиңе. 
Жарамазан айткандан ким тойгон бар, 
Байыркынын нускасын ким койгон бар 
Байыркынын нускасын коюп кетсе, 
А дүйнөгө барганда ким оңгон бар. 
Аппак үйүң, ак үйүң ордо болсун, 
Кудай берген бул балаң молдо болсун. 
Аппак үйүң, ак үйүң чатыр болсун, 
Кудай сүйгөн бул балаң баатыр болсун. 
Баатырлыктын белгиси кайда болсун. 

Ырамазан 

Ассаламу алайкум, жаткан байлар, 
Алтын менен күмүшкө баткан байлар. 
Ач кочкордун мүйүзүн түшкүн кылган, 
Аалымдардын баарысы шүйкүм кылган. 
Көк кочкордун мүйүзүн түшкүн кылган, 
Көрүп жүргөн аалымдар шүйкүм 
кылган. 
Кочкорумдун мүйүзү коңур ала, 
Козголгусуз байларга келдик мана. 
Текечериң мүйүзү темгил ала, 

Тербелгисиз байларга келдик мана. 
Үйрөн болсун үйүңдүн төтөгөсү, 
Манат болсун кызыңдын көшөгөсү, 
Эшигинде күркүрөйт нар төгөсү. 
Калай-калай байладым калай жаккан, 
Кара куйрук кызыл нар бото каккан, 
Бай акемдин дөөлөтү ченнен ашкан. 
Кыштын башы кыргыек сары газаң, 
Он эки айда бир келет ырамазан. 
Ырамазан айтып келдим эшигиңе, 
Көк кочкордой бала берсин бешигиңе. 
Ак боз аттын буту да алтын така, 
Эсен-аман турабы бала-чака? 
Көк боз аттын буту да күмүш така, 
Сак-саламат турабы бала-чака? 
Ырамазан айтып өткөн Азретаалы, 
Андан бизге калыптыр биз айталы. 
Өтөр-кетер орозо оомат экен, 
Мандыр жыгач бар экен башы кара, 
Былтыр кирген ырамазан быйыл кана? 
Пайгамбардын мингени дулдул экен, 
Ол тоо менен бул тоого ыргыр экен. 
Алтын жүгөн башыбызда айда кашка, 
Күмүш жүгөн башыбызда күндө кашка. 
Пайгамбарым мингени кара боз ат, 
Орозонун питирин бери узат, 
Бербесеңиз бер жакка чыгып узат. 
(Кайтаар маалы болгондо) 
Болчо, болчо, болчо бол, 
Бөдөнөдөн толчо бол, 
Сагызгандын сакчы бол, 
Кумга коюң жайчы бол. 
Куйрук менен боор же, 
Арканда жылкы жайылсын. 
Кабыргасын карта же, 
Казы карта тарта же. 
* ** 
Ассаламу алейкум жаткан байлар, 
Алтын менен күмүшкө баткан байлар. 
Ырамазан айтып келдим эшигиңе, 
Көк кочкордой бала берсин бешигиңе. 
Кыштын башы кыргыек сары казаң, 
Он эки айда бир келет ырамазан. 
Аргымагың бутунда алтын така, 
Аман-эсен жатабы бала-чака? 
Күлүгүңдүн бутунда алтын така, 
Күлүп-ойноп жатабы бала-чака? 
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Алтын ээр токуган атың сугар, 
Айдан бери жыйганың эми чыгар. 
Күмүш ээр токуган атың сугар, 
Күздөн бери жыйганың эми чыгар. 
Орозодо мингениң кара боз ат, 
Орозонун битирин бери узат. 
Туткуч менен балаңды ура көрбө, 
Дубанага бергендей кыла көрбө. 
Сайды көздөп барамын музоо бар деп, 
Үмүт менен турамын козу бар деп. 
Козу бергин, кой бергин байлап бергин, 
Жүрөк оорум бар эле каймак бергин. 
Жүгүм жүктөп кетерге тайлак бергин, 
Жетелерге жээрде жорго бергин, 
Жем илерге атыма дорбо бергин. 
Бай айтат короодон кой берем деп, 
Балдары айтат атаман зор берем деп. 
Кемпир айтат бокчодон тон берем деп, 
Кыздар айтат карындан май берем деп, 
Келин айтат желеден тай берем деп. 
Жашыл болсун үйүңдүн төтөгөсү, 
Зерден болсун кызыңдын көшөгөсү. 
Кызыл болсун үйүңдүн төтөгөсү, 
Кымкап болсун кызыңдын көшөгөсү. 
Пайгамбардын мингени кызыл инген, 
Ботолорун боздотуп кызы минген. 
Пайгамбардын мингени ак баш инген, 
Ботолорун боздотуп бакка кирген. 
Арып калган теке улак бере көрбө, 
Алты атасын тарткандай кыла көрбө. 
Жетим калган теке улак бере көрбө, 
Жети атасын тарткандай кыла көрбө. 
Ушул уйдун түндүгү кайың бекен, 
Мага берер жоолугу дайын бекен. 
Ушул үйдүн түндүгү арча бекен, 
Мага берер жоолугу парча бекен. 
Минген атым тай эле жата калып 
баратат, 
Ай кыядан ыңайып бата калып баратат, 
Жанымдагы жолдошум кайта качып 
баратат. 
Чак-чак жылан, чак жылан толгонсоңчу, 
Чакчыгайдай жеңеке ойгонсоңчу. 
Элечегиң сүлкүлдөп эшик качан 
бүлкүлдөйт? 
Бычак учу жылтылдайт май томуруп 
атабы? 

Чач уштугу шылдырайт же сандык ачып 
атабы? 
Орозонун он бешин билип келдим, 
Орок моюн кара атым минип келдим. 
Канжыгага куржунду байлап келдим, 
Идишимди унуңузга камдап келдим. 
Ырамазан баштаган Али эле, 
АТаМ дагы жылда бирден айтты эле. 
Ырамазан айтып келип ким тойгон бар, 
Илгеркинин салттарын ким койгон бар. 
Ыя, Ысмайыл пайгамбар, ыя, ырамазан, 
Он эки айда бир келген орозо жан. 
Орозонун битирин берсең бизге, 
Сообу тиер акыретте өзүңүзгө. 
Пайгамбар да минген экен ак баш 
буура, 
Тоодон-таштан тайбаган как баш буура 
Пайгамбарым минген экен кызыл 
инген, 
Кызылына кызыгып кызы минген. 
Орозонун күнүндө айткан экен, 
Ошол мурас бизге да калган экен. 
Ак теңгеге шагырап куржун толду, 
Оор келди атыма бөзүң койчу. 
Ирик берсең алайын көзгө дайын, 
Кибиреген улагың кайда айдаймын? 
Улак берсең мен албайм, 
Убалына мен калбайм. 
Козу берсең мен албайм, 
Кокуюна мен калбайм. 
Торпок берсең байлап бер, 
Мурунтугун шайлап бер. 
Март болсоңуз таптаган күлүгүң бер, 
Нокто менен катылуу жүгөнүң бер. 
Атың ылдам кара сур кашка болсун, 
Мингизейин аялга жорго болсун. 
Атаганың алып чык жаратайын, 
Айылыңа атагың таратайын. 
Бычак учу жылтырайт, 
Май томуруп жатабы? 
Аяк-кашык кылдырайт, 
Курут эзип жатабы? 
Чынжыр үнү шарактайт, 
Ак сандыгын ачканбы? 
Ат баштык менен берем деп, 
Алтын салып жатканбы? 
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Кулакка үнү шуудурайт, 
Куржундун оозун ачканбы? 
Көк баштык менен берем деп, 
Күмүшүн салып жатканбы? 
Балдар бата бериңер, 
Байдын кеонү жай болсун. 
Балдарынын мингени, 
Мала кашка тай болсун! 
 
Жамандаганы: 
 
Алты аркан салса бойлобос, 
Кудук мында турбайбы! 
Айтып турсам ойгонбос, 
Аңкоо мында турбайбы! 
Берге тили келбеген, 
Дудук мында турбайбы! 
Жети аркан салса бойлобос, 
Жеркуй мында турбайбы! 
Жеткизип айтса түшүнбөс, 
Аңкоо мында турбайбы! 
Бер десе өчкөн ындыны, 
Безгек мында турбайбы! 
 
Мактаганы: 
 
Кадимки кыргыз кутчумун, 
Аш, тойду ырдап турчумун. 
Бергенден алып беш теңге, 
Берекеге тунчумун. 
Казы, карта, майыңды, 
Чайнаганы келгемин. 
Баракелди бекзатка, 
Сайраганы келгемин. 
Кайчы кулак карагер, 
Кайра тартсам мойну ооруйт. 
Кадыры жакшы бекзатты, 
Ырдабай кетсем көөнү ооруйт. 
Топчу кулак карагер, 
Толгой тартсам мойну ооруйт. 
Толукшуган бекзатты, 
Ырдабай кетсем көөнү ооруйт. 
Кантын муздай кемирип, 
Так буудандай элирип. 
Туруптурсуң бекзатым, 
Тулумдай болуп семирип. 

Токтунун этин ашагын, 
Токсонго чыга жашагын. 
Серкенин этин ашагын, 
Сексенге чыга жашагын. 
Тегирмендин парасы, 
Тектүү ата баласы. 
Жагалмай куштун канаты, 
Жакшы атанын баласы. 
Алты аркан салса бойлобос, 
Кудук мында турбайбы. 
Алты атасы бай өткөн, 
Улук мында турбайбы. 
Жети аркан салса бойлогус, 
Булак мында турбайбы. 
Жети атасы бай өткөн, 
Жетик мында турбайбы. 
Кыялданбай суурчу, 
Кызыл дилде пулуңду. 
Кылым журттун ичинде, 
Кыйкыртпай ырчы уулуңду- 
Санаркабай суурчу, 
Сары алтындан пулуңду. 
Калың элдин ичинде, 
Какшатпай ырчы уулуңду. 
Ырдап үнүм ачылган, 
Б1рысым элге чачылган. 
Канча мырза ашыгып, 
Кармап берген тайлактан. 
Жайлоонун башы жашыл гүл, 
Жакшылап айтам өзүң бил. 
Кыштоонун башы кызыл гүл, 
Кыйла айтам өзүң бил. 
Көмөкөйдө кызыл тил, 
Көңүл деген кызыл гүл. 
Берсең дагы бербесең, 
Сый, зыйнатың өзүң бил. 
Көчкөндө көчүң чаңдаган, 
Көчүңдү кызыр жандаган. 
Айылдын эли кимдер деп, 
Артыңдан карап таңдаган. 
Бетегелүү бел деген, 
Берешен жакшы эл деген. 
Берсе дагы бербесе, 
Бир сапар барып кел деген. 
Беш теңгелик алекти, 
Пейли кеткен үй берет. 

www.bizdin.kg



Байкасам кымбат сарпай тон, 
Бекзатымдай март берет. 
Арзан баалуу алекти, 
Аргасы кеткен үй берет. 
Өркөчү бийик төөлөрдү, 
Өзүң өңдүү март берет. 
Ала туяк аттарды, 
Айылдан ырдап алчу элем. 
Как өзүңдөй бекзаттан, 
Качан куру калчу элем? 
Аргаң эми кеттиби, 
Албайм мен эчкини. 
Анда жүрөт деп коёт, 
Аңдыган бөрү жеп коёт. 
Мында жүрөт деп коёт, 
Улуган бөрү жеп коёт. 

Селкинчек 

Кыл аркандуу селкинчек, 
Кыздар тебет эркинчек. 
Келиндердин селкинчек, 
Кере тебет эркинчек. 
Жаш балдардын селкинчек, 
Жандап тебет эркинчек, 
Андай теппей мындай теп. 
Бурулчанын селкинчек, 
Бурбай тепчи келинчек, 
Андай теппей мындай теп. 
Селкинчегим селкилдейт, 
Беш көкүл чачым желпилдейт. 
Короодогу селкинчек, 
Козголуп тептик эркинчек, 
Айылга куруп селкинчек, 
Ашыра курдук эркинчек. 
Белеске куруп селкинчек, 
Бекем тептик эркинчек, 
Андай теппей, мындай теп! 
Чок-чок жылдыз, чок жылдыз, 
Чогулганча ойнойлук. 
Кашка таман жез өтүк, 
Жыртылганча ойнойлук. 
Бурулчанын селкинчек, 
Бурбай тепкин келинчек, 
Алымкандын селкинчек, 
Андай теппей мындай теп! 
Сүйүмкандын селкинчек, 
Андай теппей, мындай теп! 

Сен теппесең, мен тебем, 
Арам катын келинчек. 
Айланайын, жеңече, 
Айлыма кетем эмесе. 
Алда, кокуй ичим ай, 
Иий, кокуй ичим ай! 
Үйрүлөйүн, жеңече, 
Үйүмө кетем эмесе. 
Кагылайын, жеңече, 
Кайтып келем эмесе. 
Жылас болгон жеңече, 
Жыгылып кетем эмесе. 
Иий, кокуй ичим ай! 
Жибек жоолук үлпүнчөк, 
Жигит-кыздар чогулуп, 
Тебе турган селкинчек, 
Тээп өткүн келинчек. 
Кызыл жоолук үлпүнчөк, 
Кыз-келиндер чогулуп, 
Тебе турган селкинчек, 
Тээп өткүн келинчек. 
Кызыл жоолук дүрдөй жан, 
Кыз-келиндер гүлдөй жан. 
Жашыл жоолук дүрдөй жан, 
Жаңы чыккан гүлдөй жан. 
Сүйүмкандын селкинчек, 
Сүйүнбектин келинчек, 
Бир-бириңе карашып, 
Күйө тепкин, келинчек. 
Бурмакенин селкинчек, 
Бурбай тепкин, келинчек. 
Ойноп-ойноп алгыла, 
Ойрон калат дүнүйө. 
Күлүп-күлүп алгыла, 
Күмүрөн калат дүнүйө. 
Токмок салды ырлары 
 
Күйөө кутчу: 
 
Отуз келин, отуз кыз, 
Оюн салып жатыппыз. 
Куттуу болсун тоюңуз, 
Кут маарек болсун ойнуңуз. 
Эшиктин алды коён тал, 
Коён талга коюң сал. 
Мырза бала тою экен, 
Боз бала жыйып оюн сал. 
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Ак сай ылдый жорголоп, 
Коюң түштү, кыз бийкеч. 
Ак боз атка кош жүктөп, 
Тоюң түштү, кыз бийкеч. 
Көк жар ылдый жорголоп, 
Коюң түштү, кыз бала. 
Көк боз атка кош артып, 
Тоюң түштү, кыз бала. 
Жетелеген күйөөңүз, 
Жеткилең мырза күйөөңүз. 
Баскан болсун күйөөңүз, 
Падыша болсун күйөөңүз. 
Жети тутам табылгы, 
Жейрен аткан бул болсун. 
Жеринен келген жигиттин, 
Алуучу жары кут болсун. 
Алты тутам табылгы, 
Алаяк атка бут болсун. 
Алыстан келген жигиттин, 
Алуучу жары кут болсун. 
Алтын кулпу, жез ачкыч, 
Айга салып бурай жүр. 
Алганым аман болсун деп, 
Алладан дайым сурай жүр. 
Күмүш кулпу, жез ачкыч, 
Күнүгө салып бурай жүр. 
Күйгөнүм аман болсун деп, 
Күндө алладан сурай жүр. 
 
Башкалары: 
 
Токмок урган колуңуз, 
Мынакей сиздин жолуңуз. 
Капа болбой жеңеке, 
Жар көрүшүп коюңуз. 
 
Кызга арнап: 
 
Алтымыш ирик айдатып, 
Келип атат кайнатаң. 
Алтымыш түрдүү бул жайып, 
Берип атат өз атаң. 
Ажыратып таанып ал, 
Ак ала сакал карысын. 
Барган жериң бак конуп, 
Бак карап кыз ырдаарсың. 

Байбиче болуп төр сактап, 
Дөөлөткө колуң малынсын. 
Кадырың өтүп калкына, 
Кайнатаң сага жалынсын. 
Ак тоонун башы уюкту, 
Ак жумуртка туюкту. 
Атакең чайкап куш кылган, 
Энекең жакшы эле жерге туш кылган. 
Көк тоонун башы уюкту, 
Көк жумуртка туюкту. 
Энекең чайкап куш кылган, 
Атакең жакшы эле жерге туш кылган. 
 
Күйөөгө арнап: 
 
Адырга чыккан жекенсиң, 
Аргымак минген экенсиң. 
Аргымак оозун чойдуруп, 
Алганы келген экенсиң. 
Күдүргө чыккан жекенсиң, 
Күлүк ат минген экенсиң. 
Күлүктүн оозун чойдуруп, 
Күйөөлөп келген экенсиң. 
 
Орток: 
 
Капчыгай көркү кайыңдын, 
Бутагы тал-тал жанаша 
Бул турмуш көркү чыкпайбы, 
Жарына жары жарашса. 
Куюшканың куйма алтын, 
Куюшкан көркү турбайбы. 
Курдашын таап кыз берген, 
Атанын көркү турбайбы. 
Темингиси тек алтын, 
Тердиктин көркү турбайбы. 
Теңтушун таап кыз берген, 
Эненин көркү турбайбы. 
Кырды кырдай жүгүргөн, 
Кызыл кийик атасы. 
Кынга салган кестиктей, 
Жакшы атанын баласы. 
Таштан ташка секирген, 
Таргыл кийик анасы. 
Табына келген кыргыйдай, 
Жакшы апанын баласы. 
* * * 
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Көк карагай башынан, 
Буроо салып келатам. 
Токмогумду жоготуп, 
Суроо салып келатам. 
Куу карагай башынан, 
Буроо салып келатам. 
Токмогумду жоготуп, 
Суроо салып келатам. 
Ак жамгыр жаап ным болду, 
Айтышуу токтоп жым болду, 
Айкашып ойноп жатканда, 
Токмокту алган ким болду? 
Көк жамгыр жаап ным болду, 
Көпчүлүк токтоп жым болду, 
Көйкөлүп ойноп жатканда, 
Токмокту алган ким болду? 
Какшап ырдап жүргөнүм, 
Токмогумдун күйүтү. 
Туугандар айтып берсеңер, 
Тогуз торпок сүйүнчү. 
Безилдеп ырдап жүргөнүм, 
Токмогумдун күйүтү. 
Алганды айтып берсеңер, 
Алты торпок сүйүнчү. 
* * * 
Айткан сөзгө көнбөгөн, 
Аялдар алса берсе экен. 
Сүйүнчү алып колуман, 
Кырмызы чапан кийсе экен. 
Кыйыткан сөздү билсе экен, 
Кыздар алса берсе экен. 
Сүйүнчү алып колуман, 
Кымкап чапан кийсе экен. 
Жиберген сөздү билсе экен, 
Жигиттер алса берсе экен. 
Колмо кол алып сүйүнчү, 
Жээрде жорго минсе экен. 
Ыр салтына алган соң, 
Оюн токтоп калган соң. 
Токмогум берсе колума, 
Сүйүнчү алып жолума 
Токмогум келсе колума, 
Түшөйүн алып жолума. 
* * * 
Токмогумдун абалын, 
Айтып кетем тоюңа. 

Жигиттер минип алганбы, 
Жекелешип калганбы? 
Эки экиден учкашып, 
Эңселетип салганбы? 
Кайран менин токмогум, 
Арам тер айдап өзүмдү, 
Сүрө түшүп жоктодум. 
Арам тер айдап өзүңдү, 
Кандай жерге токтодуң? 
Кара куйрук кекилик, 
Кардан карга секирип. 
Кара баскан токмогум, 
Катындарга бекинип. 
Кызыл куйрук кекилик, 
Кырдан кырга секирип. 
Кырсык баскан токмогум, 
Кыздарга барып бекинип. 
Араң чыктың арыктап, 
Ал жерлер кантип жарашмак. 
Алпарып коё берейин, 
Эми алсам сени чыйратып. 
Жигиттер минсе туйлатып, 
Келиндер минсе кубантып. 
Баарына жараар токмогум, 
Оюнду башта узартып. 
* * * 
Жылкы ичинде кунандар, 
Оюнга келген уландар. 
Токмогумду сен алдың, 
Сен албасаң ким алды? 
Жылкы ичинде байтал бар, 
Оюнга келген шайтандар. 
Токмогумду сен алдың. 
Сен албасаң ким алды? 
Какшап ырдап турганым, 
Токмогумдун күйүтү. 
Токмогумду бергенге, 
Тогуз камчы сүйүнчү. 
Безилдеп ырдап турганым, 
Токмогумдун күйүтү. 
Токмогумду бергенге, 
Тогуз бермет сүйүнчү. 
* * * 
Кудай урган токмогум, 
Макоо болуп калыптыр. 
Токмогумду алгандар, 
Маңка кылып салыптыр. 
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Аа, курган токмогум, 
Жинди болуп калыптыр. 
Токмогумду алгандар, 
Жоор кылып салыптыр. 
Келиндер минип алганбы, 
Керүү жолго салганбы? 
Эки экиден учкашып, 
Келжек баш кылып салганбы? 
Кыздар минип алганбы, 
Кыя жолго салганбы? 
Эки экиден учкашып, 
Кылжык баш кылып салганбы? 
Токмок урган колуңуз, 
Мынакей сиздин жолуңуз. 
Капа болбой жеңеке, 
Кол алышып коюңуз. 
Ак дөбөнү айланып, 
Айлың келип конуптур. 
Артылта токмок бек уруп, 
Жеңеке, акыңды алсаң болуптур. 
Көк дөбөнү айланып, 
Көчүп келип конуптур. 
Керилте токмок бек уруп, 
Жеңеке, кегиңди алсаң болуптур. 
* * * 
Жетектүү болсун тоюңуз, 
Жеткилең мырза күйөөңүз. 
Аркалуу болсун тоюңуз, 
Атактуу мырза күйөөңүз. 
Шакек салган колуңуз, 
Кыз-күйөөнүн тою экен. 
Калпагымды кырдадым, 
Бул ырды кыз-күйөөгө ырдадым. 
Шакек салган колуңуз, 
Бай теректей боюңуз. 
Капа болбой эки жаш, 
Жар көрүшүп коюңуз. 

Кыз ойнундагы ырлар 

Маараке болсун тоюңуз, 
Баатыр гой болсун уулуңуз, 
Илгир гой болсун кушуңуз, 
Илгери келсин ишиңиз. 
Кубанаак келсин ишиңиз, 
Кабанаак болсун итиңиз, 
Кабыл болсун тоюңуз. 
* * * 

Талдай тенелүү болсун, 
Тарыхтай балалуу болсун. 
Айланайын, келин жан, 
Карчыга деген кайып куш, 
Канатыны сылагын. 
Кайнатадай эгизди, 
Саламың айтип сыйлагын. 
Турумтай деген туйгун куш, 
Тумшугуну сыйлагын, 
Уул тууган кайнене, 
Адавиң менен сыйлагын. 
Түндүк бою от жаксаң, 
Түтүн кылбай өчүргүн. 
Хазар түмөн гап өтсө, 
Күлкү менен кечиргин. 
Капшыт бойлоп от жаксаң, 
Караңгы кылвай өчүргүн. 
Алтыннан бешик ыргагын, 
Алганың менен жыргагын. 
Күмүштон бешик ыргагын, 
Күйөвүң менен жыргагын. 
* * * 
Айленейин күйөө жан, 
Паланча деген күйөвдүн 
Карчыга консун башыга 
Хан сыйласын башыны. 
Пирлесин өмүр жашини. 
Каш пияла сум кесе, 
Колудан өксү болвосун. 
Жашил кымкап ак алтын, 
Уулудан өксү болвосун. 
Боз карчыга түлөк куш, 
Туурудан өксү болвосун. 
Кызыл кымкап ак алтын, 
Кызыдан өксү болвосун. 
Уулум сындуу болсун деп, 
Сур жорго тандап мингизсин. 
Сунайы тонун кийгизсин. 
Келиним сындуу болсун деп, 
Кең товар тандап кийгизсин. 
Келишкен жорго мингизсин. 
Кызым сындуу болсун деп, 
Хош жорго тандап мингизсин, 
Кырмызы кымкап кийгизсин. 
Алганым сындуу болсун деп, 
Ак жорго тандап мингизсин, 
Ак товар тандап кийгизсин. 
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Көч алдыга түшүрсүн, 
Көчкөндө көчү кор тартсын, 
Көзөмөлгө жүк артсын. 
Лөккө жамбы каш артсын, 
Шарифат деген байбиче 
Сен ким? десе, 
Мен — десин. 
Кумайлуу жерге бир консун, 
Кундактан сүйгөн ботодон 
Курчанып сарпай бир кийсин. 
Тармалдуу жерге бир консун, 
Талпынтып бото бир сүйсүн, 
Талпынтып сүйгөн ботодон 
Тандап бир сарпай бир кийсин. 
Тууганы уул болсун 
Туураганы май болсун. 
Уулу он чакты болсун 
Кыздары мончоктуу болсун. 
Уул таап зор кылган 
Тарбия менен өстүргөн 
Атасыга ырахмат. 
Кыйналып жүрүп өстүргөн 
Кыз энесиге ырахмат. 
* * * 
Кара үңкүрдүн кабагы, 
Кара жорго жабагы. 
Кара суунун чабагы, 
Кыздардын бүлкүлдөйт аппак тамагы. 
Суусаганда суусунуң, 
Биз булагың болсокчу. 
Суналганда, ак этек, 
Биз ынагың болсокчу. 
Кызыл тоонун этегин 
Кыргыек шилтеп өтөлүк. 
Кызыл тору кыз бала, 
Бир өптүрчү кетелик. 
Кара тоонун этегин, 
Карчыга шилтеп өтөлүк. 
Кара тору кыз бала, 
Бир өптүрчү, кетелик. 

Айтамак 

(Кыз ойнунда жигит сүйгөн кызына 
ырдайт) 
Кыздын аты — Айтамак, 
Айтып өтөм бир сабак. 
Айтамактан бир өпсөм, 

Ачылар бекен шум кабак? 
Ай кыраңдан баткандай, 
Айтамак менен жар ойноп, 
Айкалышып жаткандай. 
Күн кыраңдан баткандай, 
Кермекаш менен жар ойноп, 
Күлүп ойноп жаткандай. 
Белестен чыккан айдайым, 
Беш кара боз тайдайым. 
Кыраңдан чыккан айдайым, 
Кысыр эмди тайдайым. 
Булбулдун муңдуу тилиндей, 
Бүркүттүн жогдор жүнүндөй. 
Кел ойнойлу, Айтамак, 
Жан адамга билинбей. 
Бетегелүү кой ташта, 
Айыл элек, кыз бала. 
Азек, мазек сөз айтсак, 
Кайыр элек, кыз бала. 
Жигиттер (кызга): 
Кутуну кийген боюңуз, 
Куттуу болсун тоюңуз. 
Ак шайы кийген боюңуз, 
Маараке болсун тоюңуз... 
Кыз-келиндер (күйөөгө): 
Белестен шамал кагуучу, 
Бекзаданын баласы, 
Барган жерге жагуучу. 
Капталдан шамал кагуучу, 
Канзаданын баласы 
Каерге барса жагуучу... 
Кыздар (жар-жар айтышат): 
Шылдыр-шылдыр камышка, 
Сыргам түштү жар-жар-ай! 
Сыр албаган жигитке, 
Сиңдим түштү жар-жар-ай! Жар-жар 
Сувду сулув көрсөткөн ташы болор, 
жар-жар, 
Кызды сулув көрсөткөн кашы болор, 
жар-жар. 
Кыз өппөгөн жеңелер токтоп турсун, 
жар-жар, 
Келин алган кудадан жовоп алсын, жар-
жар, 
Асмандагы жылдызды сегиз деңер, 
жар-жар, 
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Сегиз кыздын серкери келди деңер, 
жар-жар, 
Эки-жаштын тилегин берди деңер, жар-
жар. 

Кыз башын кучактар 

Актоо кыргыз элиде байыртан 
тартып эле той болгон күнү кызды 
атказарга жакын кыздын жеңелери 
көшөгөнүн ичиде кыздын башыны 
кучактап ырдайт. Бир эркек киши аттуу 
туруп өлөң айтып көшөгөнүн үстүгө 
кампут, жер-жемиштерди чачат (илгери 
жетишкен байлар теңге, пулдарды 
чаччу экен). Жаш улан-кыз, калың эл 
чачылганды талашып теришет. Мына 
шондогу өлөңдөрдүн бири. 
Утурку тоонун боорудан, 
Улар эргип конуптур. 
Умайы журтуң биригип, 
Айланайын ардагым, 
Сизди бермек болуптур. 
Кара тоонун боорудан, 
Карчыга эргип конуптур. 
Калың журтуң биригип, 
Айланайын ардагым, 
Сизди бермек болуптур. 
Баракелде, кудалар, 
Маарек болсун тоюңар. 
Куп келипсиз, кудалар, 
Куттуу болсун тоюңар. 
Чорголуу кумга туткасы, 
Чобур алып кыз бермек, 
Чоң атаңдын нускасы. 
Калайлуу кумга туткасы, 
Калың алып кыз бермек, 
Кадимкинин нускасы. 
Балдыркыдан бабай кан, 
Бабалар кызын бериптир. 
Айланайын ардагым, 
Сизге мээнет келиптир. 
Асманда булут бүркөлсө, 
Адырды бойлоп сел келет. 
Асли атаң мен айтсам, 
Ар кандай айтсам тең келет. 
Кара булут бүркөлсө, 
Кар аралаш сел келет. 

Кайнатаң менен өз атаң, 
Кандайча айтсам тең келет. 
Кийгениң кызыл манаттан, 
Өз энең жакшы санаттан. 
Кийгениң кара манаттан, 
Кайненең жакшы санаттан. 
Алтыннан бешик ыргап өт, 
Алганың менен тең карып, 
Ай тийгендей жыргап өт. 
Күмүштөн бешик ыргап өт, 
Күйөөң менен тең карып, 
Күн тийгендей жыргап от. 
Күңгөйгө чыккан ыргайсың, 
Күйөөң жакшы жыргайсың. 
Капталга чыккан ыргайсың, 
Кайненең жакшы жыргайсың. 
Карчыга деген кайып куш, 
Канатыңдан сылап өт. 
Кайнене деген азиз иш, 
Карыгыча сыйлап өт. 
Сыйлаганды билбесе, 
Чын кудайга ыйлап өт. 
Айланайын ардагым, 
Үзүк бою от жаксаң, 
Түтүн кылбай өчүргүн. 
Түмөн-түмөн гап уксаң, 
Түпөйүл кылбай кечиргин. 
Жабык бою от жаксаң, 
Жалын кылбай өчүргүн. 
Жакшы-жаман гап уксаң, 
Жарыя кылбай кечиргин. 
Айланайын ардагым, 
Эт жибек тонун бөктөрүп, 
Энеңиз барат көргөлү. 
Эшикке ыйлап чыкпаңыз, 
Элдин габын укпаңыз. 
Агыңа камчы салдырба, 
Атаңа наалат алдырба. 
Эңилтип камчы салдырба, 
Энеңе наалат алдырба. 
Көк бешигиң өңөрүп, 
Көгөргөн сазга конуп от. 
Күндөй болуп жаркырап, 
Көп туучул болуп от. 
Жамбашын жерге таяды, 
Жамбысын бизден аяды. 
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Тизесин кудам таяды, 
Тиллесин бизден аяды. 
Ай тийген тоонун сеңири, 
Атанган байдын келини. 
Атанган бай деп ырдасак, 
Алтыны чыкпайт кеңири. 
Кун тийген тоонун сеңири, 
Күлпөттүү байдын келини. 
Күлпөттүү бай деп биз айтсак, 
Күмүшү чыкпайт кеңири. 
Ай төбөгө келбеди, 
Айдыңдуу биздин кыздарга, 
Аргымагын бербеди. 
Күн төбөгө келбеди, 
Күмүштөй биздин кыздарга, 
Күлүктү арнап бербеди. 
Алты кулач сым аркан, 
Тартпайт белек, ардагым. 
Ардактар атаң бар болсо, 
Алты атанга себиңди, 
Артпайт белек, ардагым. 
Жети кулач сым аркан, 
Тартпайт белек, ардагым. 
Жеткилең атаң бар болсо, 
Жети атанга себиңди, 
Артпайт белек, ардагым. 
Бактаң болсо созосуң, 
Бактың болсо озосуң. 
Жибек болсо созосуң, 
Жүрөктө болсо озосуң. 
Айланайын ардагым, 
Аргымак атын терлетип, 
Ак ичигин кирлетип, 
Атаңыз барат көргөнү. 
Алдыга сыйлап чыкпаңыз, 
Айылдын габин укпаңыз. 
Айланайын ардагым, 
Тескейдеги ыргайсың, 
Теңтушуң жакшы жыргайсың. 
Түйдүм жибек торуңду, 
Түшкөн жериң орундуу. 
Байладың жибек торуңду, 
Барган жериң орундуу. 
Саамайга тумар тагып ал, 
Сагактап жакшы багып ал. 
Көкүлгө тумар тагып ал, 
Күйүнүп жакшы багып ал. 

Саамайга тумар таккамын, 
Сагактап жакшы баккамын. 
Көңүлгө тумар таккамын, 
Күйүнүп жакшы баккамын. 
Көлөңкө жерде баккамын, 
Көтөрүп жакшы баккамын. 
Айланайын ардагым, 
Эшиктин түбү чоң коргон, 
Гүлү болгун, ардагым. 
Чымчык бойлуу жубаннын, 
Алды болгун, ардагым. 
Эккейип чыккан дарактын, 
Момосү деймин, ардагым. 
Эмдиги кыздар ичиде, 
Сарасы деймин, ардагым. 
Ак дарыя улуу суу, 
Ардагымды мен айтсам, 
Азыркы кыздар ичиде, 
Алтындай тунук сулуусу. 
Жазды бир жайлай оттогон, 
Жагалмай кийик хабасы. 
Жанына салган пычактай, 
Жакшы атанын баласы. 
Ардагымын күйөөсү, 
Сур жорго минип жол башта, 
Жоргонун мойну терлесин. 
Айланайын ардагым, 
Суйсалган келин ким десин. 
Капшыттын жону жошулат, 
Калкыңда жакшың бар болсо, 
Жакшыга башың кошулат. 
Айланайын ардагым, 
Этектин жолу жошулат, 
Элиңде жакшы бар болсо, 
Элиңе башың кошулат. 
Айланайын ардагым, 
Гүлдөй болгон кызыбызды, 
Кой гөшү берип бакканбыз. 
Чыландай кызыл болсун деп, 
Чын алтын жабдык такканбыз. 
Айдайымды мен айтсам, 
Акунбектин талыдай. 
Айдайымнын күйөөсү, 
Асманда айдын калыдай, 
Булбул куштун парыдай. 
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Кекилик парын какпаңар, 
Келиндей кылып бакпаңар, 
Керилтип үйдө сактаңар. 
Аттанып үйдөн чыкканда, 
Алтыннын суусу чачылсын. 
Айланайын ардагым, 
Айдай бактың ачылсын. 
Күймөнүп үйдөн чыкканда, 
Күмүштүн суусу чачылсын. 
Айланайын ардагым, 
Күндөй бактың ачылсын. 

Жүк көрүү 

Карагай комуз кыл өрмөк, 
Кыргыз элде кыз бермек. 
Биздин эл мындай той берсе, 
Ушундай ырдап жүк көрмөк. 
Жүк көрмөктүн салты бар, 
Ырдап көрөр шарты бар. 
Ыр билбеген коп балдар, 
Көрө албайм деп тартынар. 
Бүгүн эл карап турганда, 
Бүгкөн бой абдан калтырар. 
Жасалгасы келишсе, 
Жыйган жүгү жалтырар. 
Бүлө алмак кыйын иш, 
Баш алам деп чарпылар. 
Келин үйгө келгенде, 
Ошончолук наркы бар. 
Аралап өзүм ырдасам, 
Аял, эркек тыңшасаң. 
Калтырбай баарын айтайын, 
Көпчүлүк байкап сынасаң. 
Салт боюнча жүк көрүп, 
Алтын табак колго алдым. 
Кечиргиле көпчүлүк, 
Аз эле менин ырдаарым. 
Табакка жолдук салынат, 
Метрлеп жибек айрылат. 
Жолдуктун жолу улуу деп, 
Айрып алат ырымдап. 
Боз үйгө аттап киргеним, 
Көп элди карап сүрдөдүм. 
Этектен тартып жеңелер, 
Кечиктирип жүрбөгүн. 
Өзүм жашык бала элем, 
Ырдай албай жүдөдүм. 

Кардыгып калган кайран үн, 
Шаңкылда бүгүн, үндөгүн. 
Алты канат ак өргө, 
Жыйылган жүгү нак төрдө. 
Көз уялтат жаркырап, 
Шырдак, туштук, көшөгө. 
Гүл геште сайма аяккап, 
Кымкаптап сайган табаккап. 
Жүк астына тизилген, 
Чамадан, сандык жалтырап. 
Кийим жапкыч кооздолгон, 
Жүк жапкыч жээги тордолгон. 
Башайы, жибек, дукаба, 
Жууркандары он-ондон. 
Бир үйдүн ичи тел болгон, 
Ноотудан палто астырып, 
Кежим жоолук баш кылып, 
Жуптап алып кастумду, 
Тизип коёт катырып. 
Биринчи көйнөк дукаба, 
Башкасы саржы сары ала. 
Көлөч, өтүк, батинке, 
Өлчөтүп тиккен балага. 
Бешманты болот ар түрдөн, 
Желетке бойго чак бүткөн. 
Кадактары күмүштөн, 
Баарына көз орноткон. 
Үстөлүндө турганы, 
Үн алгы менен сыналгы. 
Жармаң кедей көрүнгөн, 
Кыз-жигит үйү турбайбы. 
* * * 
Чүкөлүү жилик бир мүчө, 
Жосунду билген байбиче. 
Кашка жилик бир мүчө, 
Кааданы билген байбиче. 
Жыгачтын көркү сыр менен, 
Жылкылар чубайт кыр менен. 
Жыйылган жүктүн түрлөрүн, 
Айтса болот ыр менен. 
Түрлөнтүп төшөк каптаган, 
Энелер көркү турбайбы. 
Керилтип жүгүн жыйнаган, 
Келиндер көркү турбайбы. 
Жүк көрүү үчүн атайын, 
Ушул ырды курадым. 
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Тоюң болгон эки жаш, 
Ынтымагың сураймын. 

Кыз бергендеги көрүшүү 

 
Энеси: 
 
Бурулуп аккан булагым, 
Булкушуп ойнор ынагым. 
Муңайым агаң өлгөлү, 
Мага кубат карааның. 
Кайрылып аккан булагым, 
Кармашып ойнор ынагым. 
Кадырлуу агаң өлгөлү, 
Тоодой кубат карааның. 
Аяпагың боосун, 
Алтындан болсун дечү элең. 
Айылга барсаң түшчүлүк, 
Ак жорго минсем дечү элең. 
Алтының турсуз жези жок, 
Абалкы ойдун бири жок. 
Аттанып кетип барасың, 
Асылың агаң көзү жок. 
Күзгү калың боосун, 
Күмүштөн болсун дечү элең. 
Күйөөсү жакшы болсун деп, 
Күндө камын дечү элем. 
Күмүш тургай калай жок, 
Козусу тургай улак жок. 
Күйөөгө кетип барасың, 
Күйөөрүң агаң көзү жок. 
Күмүштөн тондун этеги, 
Көк тикенге илинди. 
Күйөөрүң агаң көзү жок, 
Көңүлсүздүк билинди. 
Адырдын чөбүн оттогон, 
Аргымак семиз турбайбы. 
Айдатып мал жебеген, 
Атакең теңиз турбайбы. 
Токойдун отун оттогон, 
Тобурчак семиз турбайбы, 
Топтотуп мал албаган, 
Төп өскөн атаң турбайбы. 
Алтын эшик дарбаза, 
Атакеңдин ордосу. 
Алтын така жез мыктуу, 
Кайын атаңдын жоргосу. 

Күмүш эшик дарбаза, 
Күйөөрүң атаң ордосу. 
Күмүш така жез мыктуу, 
Күйөөңдүн жоргосу. 
Аттанып үйдөн чыкканча, 
Алтындын кени чачылсын. 
Аттанып үйдөн чыккан соң, 
Айдай бактың ачылсын. 
Күрмөлүп үйдөн чыкканча, 
Күмүштүн кени чачылсын. 
Күрмөлүп үйдөн чыккан соң, 
Күндөй бактың ачылсын. 
Ак жибектин кештеси, 
Азыркы заман эркеси. 
Тал жибектин кештеси, 
Таалайлуу заман эркеси. 
Оюңда сүйгөн курбуңдун, 
Багына кызыл гүлү бол. 
Башкаларга нускалуу, 
Балалык кылбай үлгү бол. 
Каалашып өзүң сүйгөндүн, 
Кашында жашыл гүлү бол. 
Калк ичинде жаштарга, 
Кадырың артык үлгү бол. 
Келгенди сүйлө ал келсе, 
Керсейген келин дедирбе. 
Керебел тартып олтурба, 
Кечинде маарап мал келсе. 
Конокту сыйла ал келсе, 
Корс кыял келин дедирбе. 
Коомай тартып олтурба, 
Короого маарап мал келсе. 
 
Жеңеси: 
 
Алтындан тууң чубалжып, 
Асманың сонун чаңкайып. 
Атакең теңиз киши экен, 
Айдыңы жетти нурланып. 
Алганың менен тең кары, 
Азабын тартпай кубанып. 
Күмүштөн тууң чубалтып, 
Көөнүңдү сонун буралтып. 
Көңүлү таза атакең, 
Жыргатты сени кубантып. 
Малга сени саткан жок, 
Ыраңыңды кубартып. 
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Ак аруу болду тонуңуз, 
Айткандай болду тоюңуз. 
Атакең калың жебеди, 
Агаң да мал бер дебеди. 
Ардыкпачы, кыз бийкеч, 
Ачылсын таалай жолуңуз. 
 
Биринчи аял: 
 
Жал-куйругу бир кучак, 
Жапаны малым дебеңер. 
Өз үйүндө жүрбөгөн, 
Кызды балам дебеңер. 
Азуусу карыш бир тутам, 
Азоону малым дебеңер. 
Тууганга арка болбогон, 
Кызды балам дебеңер. 
Алтындан кийин жез болот, 
Ай нуру менен дат болот. 
Алыска мындай берген кыз, 
Ата-энеден жат болот. 
Күмүштүн баркы чак болот, 
Күн нурунда дат болот. 
Күнчүлүк алыс берген кыз, 
Көп туугандан жат болот. 
 
Экинчи аял: 
 
Беш-бештен өргөн чачыңыз, 
Бедерлүү кара кашыңыз. 
Беш торпокко кат берсе, 
Бергели жатат атаңыз. 
Он-ондон өргөн чачыңыз, 
Оймодой сонун кашыңыз. 
Он жамбыга кат берсе, 
Узатмак болду атаңыз. 
 
Үчүнчү аял: 
(Куда жактан кыз энесине айтканы): 
 
Айткан сөздө шар элең, 
Айлыбызда шат элең. 
Каалаган жериң кайгыда, 
Карызга берген ат белең? 
Жүйөөлү сөздө шар элең, 
Жулунуп өскөн шат элең. 

Жабыгып турат курбуңуз, 
Жар сүйүүдөн жат белең? 
 
Энеси: 
 
Адырга сайган тал элең, 
Ардактап баккан бала элең. 
Ардагың калсын бул жерде, 
Акылың барсын ал жерге. 
Эшикке сайган тал элең, 
Эрке өскөн бала элең. 
Эркелик калсын бул жерде, 
Эсиңиз барсын ал жерге. 
Жабык бою от жаксаң, 
Жалындатпай өчүрчү. 
Жаман-жакшы кеп уксаң, 
Жакшылык менен кечирчи. 
Түндүк бою от жаксаң, 
Түтүндөтпөй өчүрчү. 
Күр миңдеген кеп уксаң, 
Күлкүң менен кечирчи. 
Бетиңе бермет бастырдым, 
Бек уулуна тапшырдым. 
Камчыңа калай бастырдым, 
Кан уулуна тапшырдым. 
Кок учук бердим саптап ал, 
Кок шумкар бердим таптап ал. 
Ак учук бердим саптап ал, 
Ак шумкар бердим таптап ал. 
Каркыралуу тоогум, 
Карап койсом зоогум. 
Күлгүн ала тоогум, 
Күлүп койсом зоогум. 
 
Бешинчи аял: 
 
Алтындан сөйкө салынат, 
Албырганы курусун. 
Айлык жолго кыз берип, 
Жыргаганы курусун. 
 
Алтынчы аял: 
 
Аяпагыңдын оозуна, 
Алмаңдын суусу куюлган. 
Абалтадан кыздарды, 
Алыскы жерге буюрган. 
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Чылапчындын оозуна, 
Чыландын суусу куюлган. 
Тээ байыртан кыздарды, 
Тескери жакка буюрган. 
Айтылган акыл түпкүрдөн, 
Акылдуу болмок күйөөдөн. 
Кеп акылы түпкүрдөн, 
Көөдөндүү болмок күйөөдөн. 
 
Жетинчи аял: 
 
Адырга чыккан жекенсиң, 
Ак набат кошкон шекерсиң. 
Алдыңда балаң болбосо, 
Айчүрөк болсоң бекерсиң. 
Курбулуу көлдө жекенсиң, 
Кошкон майлуу шекерсиң. 
Койнуңда балаң болбосо, 
Каныкей болсоң бекерсиң. 
 
Сегизинчи аял: 
 
Алганың жакшы жан болсо, 
Акылыңа шай болсо, 
Алтындан чачпак сүйрөтөт, 
Айда акыл үйрөтөт. 
Алганың жаман жан болсо, 
Ак таяк уруп боздотсо, 
Алтындан чачпак бор болот, 
Асыл жаның кор болот. 
Күйөөң жакшы жан болсо, 
Көңүлүңө шай болсо, 
Күмүштөн чачпак сүйрөтөт, 
Күндө акыл үйрөтөт. 
Күйөөң жаман жан болсо, 
Көк таяк сүйрөп боздотсо, 
Күмүштөн чачпак бор боло г, 
Күлүстөн жаның кор болот. 
Кайненең жакшы жан болсо, 
Караңгыңа ай болсо, 
Калайдан казан астырат, 
Калкыңа жакшы айттырат. 
Кайненең жаман жан болсо, 
Калай казан дат болот. 
Калкың менен бирлешпей, 
Кайран жаның жат болот. 

Күлүк чапкан түз талаа, 
Күнүмдүк экен кыз бала. 
Аргымак чапкан түз талаа, 
Аманат экен кыз бала. 
Белеске чыккан кайыңдай, 
Перинин кызы айымдай. 
Кыраңга чыккан кайыңдай, 
Хандын кызы айымдай. 
Куюшканда жарк эткен, 
Куткундун көркү турбайбы? 
Курдашын таап кыз берген, 
Атанын көркү турбайбы? 
Күмүш кыргак көк шайы, 
Кыргагынан кыргай эт. 
Күйөөңүз жакшы эр болсо, 
Гүлүстөн жаның жыргай от. 
 
Экинчи аял: 
 
Ак ала булут арасы, 
Ак шумкардын баласы. 
Айланып торго түштү деп, 
Акылдан азып турбачы. 
Көк ала булут арасы, 
Көк шумкардын баласы. 
Көрүнөө торго түштүм деп, 
Көз жашы кылып турбачы. 

Энесинин кызы менен 
көрүшкөнү 

Аман бол, багың ачылсын, 
Алдыңдан кавхар чачылсын. 
Картайганда энекең, 
Коп какшабай басылсын. 
Аттанып үйдөн чыкканча, 
Алтындан сери чачылсын. 
Аттанып үйдөн чыкканда, 
Айдай бактың ачылсын. 
Күлүп үйдөн чыкканча, 
Күмүштөн сери чачылсын. 
Күлүп үйдөн чыкканда, 
Күндөй бактың ачылсын. 
Ак сандык артмак түйөдөн, 
Акылман болмок күйөөдөн. 
Кок сандык артмак түйөдөн, 
Көңүлүң өсмөк күйөөдөн. 
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Алганың жакшы бир болсо, 
Айда болот базарың, 
Алганың жаман бир болсо, 
Ал баарың курусун, 
Айда бир сынат назарың. 
Алтындан сөйкө салынып, 
Ыргаганың курусун. 
Алганың бейтынч болгон соң, 
Жыргаганың курусун. 
Күмүштөн сөйкө салынып, 
Ыргаганың курусун. 
Күйөөң бейсаз болгон соң, 
Жыргаганың курусун. 

Жеңесинин көрүшкөнү 

Кызыке, үй тиреген шыргыйсың, 
Үч түлөгөн кыргыйсың. 
Кызыке, үбөлүгүңүз бүткөндө, 
Жетиген болуп жылжыйсың. 
Кызыке, төр тиреген шыргыйсың, 
Төрт түлөгөн кыргыйсың. 
Кызыке, үбөлүгүңүз бүткөндө, 
Жетиген болуп жылжыйсың. 
Себетке салган кыргыйсың, 
Сеңселе өскөн шыргыйсың. 
Себилиңиз бүткөндө, 
Жетиген болуп жылжыйсың. 
Кызыкем, ак тикендин бүрүндөй 
Ак камгактын гүлүндөй. 
Көк тикендин бүрүндөй 
Кок камгактын гүлүндөй. 
Алганың жакшы бир болсо, 
Айчыктуу гүлүң күбүлбөйт. 
Атакең конгон кең конуш 
Кең конушка конуп ал 
Кызыке, чоюлган келин болуп ал. 
Кызыке, алганың жакшы бир болсо, 
Алтындан сөйкө ыргайсың, 
Армансыз ойноп жыргайсың. 
Кызыке, күйөөң жакшы бир болсо, 
Күмүштөн сөйкө ыргайсың, 
Күйүтсүз ойноп жыргайсың. 
Алганың жаман бир болсо, 
Алтындан сөйкөң жез болот. 
Айда көөнүң пас болот. 
Күйөөң бир жаман бир болсо, 
Күмүштөн сөйкөң жез болот. 

Абысын-ажын кас болот, 
Күндө көөнүң пас болот. 
Кудагый, сары атка тумар тагып ал, 
Салкын жерге багып ал, 
Салкын жерге бакпасаң, 
Санатылуу малыңды ал. 
Кудагый, көк атка тумар тагып ал, 
Көлөкө жерге багып ал, 
Көлөкө жерге бакпасаң, 
Көпкө чыкпас малыңды ал. 
Көгөргөн тоонун чокусу, 
Көккө бир жакын көрүнөт. 
Жат элге кетип барат деп, 
Канышым, 
Көңүлүм жаман бөлүнөт. 
Агарган тоонун чокусу, 
Асманга жакын көрүнөт, 
Жат элге кетип барат деп, 
Акылым жаман бөлүнөт. 
Кашыкта суунун тунугу, 
Кайын атаң журттун улугу. 
Кызыл коён чатта бар, 
Кыз алышып, кыз бермек, 
Казак, кыргыз наркта бар. 
Текечердин улагын, 
Темгил ташка тараткан. 
Теңирим сүйгөн кыз чунак, 
Айлын башка жараткан. 
Кулжа чардын улагын, 
Курбулуу ташка тараткан. 
Кудайым сүйгөн кыз байкуш, 
Курдашың башка жараткан. 
Көтөрүп урба сандыкты, 
Кайненем сууга жумшайт деп, 
Кыла көрбө ардыкты, 
Көрөрсүң түбү барлыкты. 
Сураганга эки бер, 
Суусаганга жеке бер, 
Коп кылбагын текебер. 
Кудагый, ак учук бердим саптап ал, 
Ак шумкар, бердим таптап ал. 
Кудагый, кок учук бердим саптап ал, 
Көк шумкар бердим таптап ал. 
Ак элечек көрүнсө, 
Апам келет дебегин. 
Ак сакал киши көрүнсө, 
Атам келет дебегин. 
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Тарпылдак өтүк таш таман, 
Так көтөрүп басыңыз. 
Так көтөрүп баспасаң, 
Ынагым тарпылдак болор атыңыз. 
Аңдып баскан күйөө бар, 
Ынагым абысын деген бирөө бар. 
Айдап, айдап кийирер, 
Азып кетсең жолуңдан, 
Алганың мурдун чүйүрөр. 
* * * 
Алтындан жүгөн жылаажын кашка, 
Атабыз бирге, айлыбыз башка. 
Атабыз бирге болууга, 
Айлыбыз бирге болсочу. 
Күмүштөн жүгөн жылаажын кашка, 
Энебиз бирге, элибиз башка. 
Энебиз бирге болууга, 
Элибиз бирге болсочу. 
Орустан алган канжарым, 
Олуттуу жакшы жайдарым. 
Кытайдан келген канжарым, 
Кылыгы жакшы жайдарым. 
Чачыңдын учу берметтүү, 
Чачыкей сындуу келбеттүү. 
Учтугуң учу берметтүү, 
Ур кызындай келбеттүү. 
Ичигим чечип кийишкен, 
Ичтейим ачып сүйлөшкөн. 
Көйнөгүм чечип кийишкен, 
Көңүлүм ачып сүйлөшкөн. 
Көйнөгүң калды иргеде, 
Көңүлүм жаман бирге эле. 
Чапаның калды ирегеде, 
Санаам жаман бирге эле, 
Төргө бир илген карчыгам, 
Төгүлгөн жашым аарчыган. 
Иргеге илген карчыгам, 
Иргелген жашым аарчыган. 
Сарала алма бакта бар, 
Сарала чымчык шакта бар. 
Кыз алышып, кыз бермек, 
Кадимден бери наркта бар. 
Кызыл бир алма бакта бар, 
Кыз алышып, кыз бермек, 
Абалтан бери салтта бар. 
Көчкөндө көчтүн көркү элең, 
Жыйган бир жүктүн бурчу элең, 

Кызылдан кымкап кийчү элең, 
Кылчайбай доорон сүрчү элең. 

Нооруз айтымы 

Быйыл кар калың түштү, кыш оор 
келди, 
Бирок теңирим жалгап, калкыбыз 
кыштан аман чыкты. 
Кысырек жалдуу калды, 
Кыз эмчектүү калды, 
Боз улан богоктуу калды 
Боз токту куйруктуу калды 
Эми минтип кыш кетти. 
Кош бол кышым! 
Жаз келди. 
Арыба жазым! 
Жаңы жыл кирди. 
Куш келипсиң, жаңы жыл! 
Ылайым, баарыбызга бактылуу жыл 
бол, 
Ынтымакчылыктын жылы бол, 
Токчулуктун жылы бол, 
Барчылыктын жылы бол, 
О-о-мин! 
Келди нооруз, 
болду аалам аласал, 
күндүн нуру төгүлүп 
кылды жерди гүлдүв шаң. 
Өлбөгөн кулга болду жаз, 
коном десең: 
мына майдан, 
жаркыраган сулув жаз. 
Келди нооруз, 
жер жашарды карасаң: 
довла байдан 
толубатат аласаң. 
Бербесе бай, 
бар го кудай 
алып берет сыйынсаң. 
Келди нооруз 
биздер күткөн мурунтан. 
Жер энебиз нан берет 
жан алыңча урунсаң. 
Тилек кылгын, 
шилен бергин 
мээр төгөт сыйынсаң. 
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Алас-алас-алас, 
Ар балээден калас, 
Айдан аман, жылдан эсен бололу. 
Жакшылыкты теңирим берсин. 
Жарык күндү кеңири берсин. 
Орообуз данга толсун, 
Оозубуз нанга толсун. 
Алас-алас.. 

Сүмөлөк 

Ар дасторкон түрлөнөт, 
Аштын куту сүмөлөк. 
Жашыл майса жараткан, 
Жаздын куту сүмөлөк. 
Кайнап борк-борк сүмөлөк, 
Казан тынбай көөлөнөт. 
Кырк эки таш шагырайт, 
Кыйырга нур үбөлөп. 
Берекени үймөлөп, 
Бардык киши күүлөнөт. 
Бапыраган токчулук, 
Баштын куту сүмөлөк. 

Тон чык 

Ак токтумдун териси 
Ашаткысын келтирдим, 
Абдан ийин жеткирдим. 
Кыткыл кылбай өзүңдү, 
Ашаткыңды кандырдым. 
Тап менен тузуң салдырдым. 
Чык, терим, тон-тонума! 
Калдыр-кулдур этпестен, 
Түшө көргүн жонума, 
Ийлебесем маа жазык, 
Кылдырасаң саа жазык, 
Тон чык!.. Тон чык!.. 

Козу телүү 

Тшой-тшой-тшой, коюм, 
Өз балаңды жерисең, 
Өз башыңа көрүнсүн. 
Тшой-тшой-тшой, коюм, 
Каралды балаң жерисең, 
Как башыңа көрүнсүн. 
Тшой-тшой-тшой, коюм 
Мааратып балаң жерисең, 
Балакет сага көрүнсүн. 

Өзөрүп балаң өлбөсүн, 
Өзгөчө маарап мекирен. 
Ачкадан балаң өлбөсүн, 
Артыкча маарап мекирен. 
Ак сүтүңдү аяба, 
Чоңойсо балаң пул болор, 
Козудан өтсө ирик болор. 
Ирик болуп сатылса, 
Кочушка теңге жык толор, 
Ээсине козуң мүлк болор. 
Алынбасаң козуңа, 
Убалы кандай санаңыз. 
Мекирен коюм, козуңа, 
Убал-сообун караңыз. 
Бир кой тууду эгизден, 
Экөөнө тең эмчегин эмизген. 
Ар кайсы койго түрттүрүп, 
Алсыратпа козуңду. 
Ак сүтүңдү эмизбей 
Кансыратпа козуңду. 
Эртели кеч эмизбей, 
Арык кылба козуңду, 
Эчки, койго жүгүртүп, 
Энеси жок жетимдей, 
Зарылтпагын козуңду. 
Ачкадан өзөк үзбөсүн, 
Ар кайсы койго барганда, 
Капталдата сүзбөсүн. 
Тшой-тшой-тшой, коюм, 
Өзүңдүн козуң болучу, 
Телибесем маа жазык, 
Телинбесе саа жазык. 
Алынтпасам маа жазык, 
Алынбасаң саа жазык. 
Алынбасаң, соолугум 
Жаман болор жоругуң. 
Өз балаңды жерисең 
Кыйын болор өзүңө? 
Балакеттин баарысын, 
Көрсөтөрмүн көзүңө. 
Кыйнаба мени ээ деп, 
Таарынба коюм өзүмө. 
Мааратып балаң жерисең 
Тикен кирсин көзүңө. 
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ЭМГЕК ЫРЛАРЫ 

Чечкор 

(үрөн сепкенде) 
Мына, септим уучтап, 
жылуу жерден конуш тап. 
Бу — жетим-жесирге, 
мунусу — карып-мискинге. 
бу — ач-арыкка, 
мунусу — алсыз карыпка. 
Булары курт-кумурскага, 
мунусу — сурамчыга, 
а бул — тилемчиге. 
Булары — саламчыга. 
Калгандары 
сизге, бизге, мага. 
Баба дыйкан жолдошум, 
бардык ишти оңдосун, 
Бардык жерде колдосун, 
жар болуп жылоосун. 
Эми быягын мен билемин: 
сугатың өксү болбосун, 
өнгөндө арам чөп койбосмун, 
Арыгың кенен чабылат, 
корукчуң арбын табылат, 
тилегим жөн, 
өн, үрөнүм, өн! 
Береке бек байласын 
Бердик Баба дыйканга 
бириң миңден чайласын. 
* * * 
Дыйкандардын дүрбөөнү 
Ак буудайдын үрөнү. 
Шамыянын шайлатып, 
Кош өгүзүн айдатып, 
Буурусунду буктуруп, 
Кара жерге суктуруп, 
Жердин жүзүн ачтырып, 
Ак буудайды чачтырып, 
Маласын майда тарттырып, 
Дыйкандын күчүн арттырып, 
Арыгын терең чаптырып, 
Ачкалыкты жоготуп, 

Таш капкандай катырып. 
Суу агызып арыкка, 
Токчулукту келтирип, 
Ушу дүйнө жарыкка. 

Эгин бышканда 

Баба дыйкан — атабыз, 
Калың кара көп журт, 
Пайдаңды көрүп жатабыз. 
Береке бер эгинге, 
Белсенип кызмат биз кылсак, 
Эмгек кетпес тегинге. 
Байчечекей, шиберлер, 
Бажырайып бүрдөсүн, 
Бачым эмгек кылгандар, 
Карыны тоюп гүлдөсүн. 

Эгин оргондо 

Бол, жигиттер, болгула, 
Ор, жигиттер, оргула, 
Чал, орогум, чалгының, 
Арпа, буудай таштабай, 
Боого байлап салгының. 
Ор, орогум, оргунуң, 
Бербе бир дан жоолорго, 
Ор, орогум, оргунуң! 

Оп майда 

(темин басууда ) 
Майда-майда, мапмайда, 
Майдалансын, атты айда. 
Кызыл толгон кырманды, 
Сузалы биз кап кайда. 
Бекер жүрсөң жан багып 
Таба албайсың эч пайда. 
Майда-майда, оп майда, 
Орой-орой, оп майда, 
Ороо толсун, оп майда 
Кырча-кырча басканың 
Кырман толсун, оп майда 
Майда-майда, мапмайда 
Майдалансын, атты айда 
Майда бассаң жаныбызга пайда: 
Талкандары бизге пайда, 
Топондору сизге пайда. 
Орой-орой, оп майда, 
Орто толсун, оп майда. 
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Талкандары бизге пайда, 
Шалкылдата баспасак 
Оп майда бизге дан кайда. 
Кар алдына калбасын 
Эртелеп баарын майдала, 
Орой-орой, оп майда, 
Орой-орой басканда, 
Ороо толсун, оп майда, 
Кырча-кырча басканда, 
Кырман толсун, оп майда, 
Даны бизге пайда, 
Топону сизге пайда, 
Майда-майда-майда, 
Оп, оп майда, оп майда, 
Тилек кылдык кудайга. 
Мөндүр алды арпаны 
Оп, оп майда, оп майда, 
Береке бер буудайга. 
Далым күйдү бул жайда, 
Баба дыйкан бар болсо, 
Бир карашар ал жайга. 
* * * 
Майда-майда, оп майда, 
Орто жери топ майда. 
Айланасы көп майда, 
Аралары бек майда. 
Жаныбарым, оп майда 
Жаныбызга бек пайда. 
Майда-майда, оп майда, 
Майдаланса ма пайда, 
Самандары саа пайда, 
Талкандары маа пайда. 
Орой-орой басканым, 
Ороо толсун, оп майда. 
Орокчунун балдары, 
Нанга тойсун, оп майда. 
Кырча-кырча басканың, 
Кырман толсун, оп майда. 
Кырманчынын балдары, 
Нанга тойсун, оп майда. 

БАЛДАР ЖӨНҮНДӨ ЫРЛАР 

 

Ат коюу айтымы 

Алловакпар, алловакпар, 
Алпейими дайым сактаар. 
Теңирим давлат берди 
Ааламга адам берди 
Ааламга адам келди, 
Айыл, калаа, сүйүнчү! 
Арыштаар кадам келди. 
Кең пейилге перзент берди. 
Касиети бассын жерди, 
Берекеси баксын элди, 
Көлөкөсү тапсын шерди, 
Азан айтып, атын коём, 
Теңир берген затын коём. 
Уул болсо жовдон сактаар, 
Эне эмизген сүтүн актаар, 
Атаандашпай малын багаар, 
Жерин айдап, данын табаар, 
Атасынын мээнет кайтаар. 
Алдына дулдул тартаар, 
А кыз болсо — кырк жылкы: 
Кийиз жасап үйүн жабаар, 
Энесинин ишин алаар, 
Гүлдөй гүлдөп сайма саяр. 
Уул бекен, кыз бекен? 
Ким болду экен? 
— Уул экен! Уул экен! Уул экен! 
Ааламга адам келди 
Айыл, калаа, сүйүнчү! 
Арыштаар кадам келди 
Ким дейбиз атын? 
Көрүнчү бачым!.. 
...Анакей отун келди! 
Эмесе атын коём, 
Теңир берген затын коём, 
Отун алып баксын элди! 
Жарыя айтам, отурчу, 
Аты болсун Отунчу. 
Айыл, калаа, сүйүнчү! 
Оо, Отунчу! Отунчу! Отунчу! 
Аты болду Отунчу. 
Калк сабына кошулчу! 

Бешик ырлары 

Алдей-алдей, ак балам, 
Ак бешикке жат, балам. 
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Ала булут куралды, 
Ашыгыштуу чак, балам. 
Алдей-алдей, алдейим, 
Ак набат кошкон балдайым. 
Ыйлаба, балам, ыйлаба, 
Энеңдин жанын кыйнаба. 
Алты атты айлантып, 
Атаң жүрөт кырманда. 
Өөбай-өөбай, өөбайым, 
Оозума таттуу балдайым. 
Как өзүңө ылайык, 
Каймакка бышты буламык. 
Жуумп көзүң уктай тур, 
Жуулбай турат кол кашык. 
Алдей, алдей ак балам, 
Апакеңде не жазык. 
Сал-сал-сал билек, 
Сары майга мал билек. 
Кунан койду сой билек, 
Куйругуна той билек. 
Алдей балам, алдырман, 
Алса колду талдырган. 
Күлсөң капа жандырган, 
Сүйсө кумар кандырган. 
Өөбай балам, не ыйлайт, 
Өрүк жеймин деп ыйлайт. 
Өрүгүнөн беришпей, 
Жеке жеймин деп ыйлайт. 
Өобай-өөбай, ак балам, 
Упчуңду соруп жат, балам. 
Алдей балам, не ыйлайт, 
Алма жеймин деп ыйлайт. 
Алмасынан беришпей, 
Өзүм жеймин деп ыйлайт. 
Алдей-алдей, алдейим, 
Артымда калар белегим. 
Алдей балам, не ыйлайт, 
Аргымак минем деп ыйлайт. 
Ага токуур ээри, 
Ак күмүш болсун деп ыйлайт. 
Алдей-алдей, ак балам, 
Эмчегиң соруп жат, балам. 
Чөйчөгүм алтын болсун дейт, 
Ичине сүттөн куйсун дейт. 
Төрдө жатып эркелеп, 
Түтүк менен сором дейт. 

Ошондой күтсө атакем, 
Анан ыйым коём дейт. 
Козудан тандап сойсун дейт, 
Куйругуна тоём дейт. 
Балтыр бешик баламын, 
Балкылдатып сором дейт. 
Апакем берсе мамасын, 
Анан ыйым коёмдейт. 
Көгөргөн бакка барам дейт, 
Күкүктүн үнүн угам дейт. 
Көпөлөк болсо кубалап, 
Көлгө бутум малам дейт. 
Көбүктөрдү шапшылап, 
Көз жашымды тыям дейт. 
Алдей-алдей, бөбөгүм, 
Айрандуу кезде төрөлдүң- 
Атаң кетти аңчылап, 
Канжыга толгон эт келет. 
Энең кетти айылга, 
Эмчеги толгон сүт келет. 
Алдей бөбөк, тура тур, 
Аңылдабай уктай тур. 
Атакең кулжа аткандыр, 
Ак туяк атка арткандыр. 
Ак балама берем деп, 
Ашыгып келе жаткандыр. 
Алдей бөбөк, тура тур, 
Эжеңдин сөзүн уга тур. 
Эмчекке курсак сактай тур, 
Апакең тойго баргандыр, 
Ак боз бээ этин таткандыр. 
Ак балам ыйлап калды деп, 
Алдастап келе жаткандыр. 
* * * 
Тай, тай, балам, тай, балам, 
Арышыңды жай, балам. 
Жарык турат маңдайы, 
Жаалы күчтүү балбанбы? 
Коргосоң эли-журтуңду, 
Көтөргүн оң бутуңду. 
Көзүндө калы бар экен, 
Көрөгөч болор неме экен. 
Көптүн болсоң улугу, 
Көтөргүн оң жак бугуңу. 
Колунун ачык тактары, 
Берешендүү марттанбы? 
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Багар болсоң журтуңду, 
Көтөргүн оң жак бутуңду. 
Төбөдө турат уюлу, 
Төрөбүздүн кутубу. 
Мөөлүү кылсак ушуңду, 
Көтөргүн оң жак бутуңду. 
* * * 
Алдей, балам, алканым, 
Ак тулупта талканым. 
Эл жайлоого чыга элек, 
Кодура арпа быша элек. 
Алдей балам, аппагым, 
Акылым угуп тим жаткын. 
Каймактарды жуубадык, 
Карынга майдан куйбадык. 
Керүүгө желе тарта элек, 
Көл болуп кымыз ага элек. 
Майга бышкан нан дайым, 
Сүткө кошкон канттайым. 
* * * 
Алдей-алдей, кулунум, 
Ай заманда туулдун 
Шекер кошкон буламык, 
Сары майга жуурдум. 
Өөбай балам Төлөгөн, 
Энең сени төрөгөн. 
Эмгекчил уул болот деп, 
Ак бешикке бөлөгөн. 
Алдей балам Бактыяр, 
Айдан ачык бакты бар. 
Чоңойгондо жыргалдын, 
Кызыгына батырар. 
Кой саайт апаңыз, 
Кой кошоктойт атаңыз. 
Өөбай-өөбай, бөбөгүм, 
Өжөрлөнбой уктаңыз. 
Жанымдын жапсары, 
Менин балам аксары. 
Бышкан нандын ортосу, 
Жүрөгүмдүн толтосу. 
Менин балам ушундай, 
Мүлүшкөрдүн кушундай. 
Менин балам канттай, 
Майга бышкан нандай. 
Алдей балам ырысым, 
Ачык чолпон жылдызым. 
Айдай жаркып сен күлсөң, 

Ачылат беттен тырышым. 
Өөбай, балам, ысыгым, 
Өртүң менен ысыдым. 
Алып келет атакең, 
Алма, өрүктүн кызылын. 
* * * 
Өөбай, балам, өөбай, 
Өрүк бекен бешигиң, 
Алдей, балам, алдей 
Алма бекен бешигиң. 
Өөбай, балам, өөбай, 
Жийде бекен бешигиң. 
Жигит бекен кешигиң. 
Алдей-алдей-алдей 
Алдей, балам, ыйлаба. 
Алдей, балам не ыйлайт, 
Койдон кочкор соём дейт, 
Куйругуна тоём дейт. 
Менин балам бокостой, 
Майга бышкан токочтой. 
Токочумдун ортосу, 
Жүрөгүмдүн толтосу. 
Ыйлаба, балам, ыйлаба, 
Энеңдин жанын кыйнаба. 
Өөбай, балам, ыйлаба. 
Бала эркелетүү 
Менин балам кардай, 
Сүткө салган балдай. 
Коёнектин колундай, 
Кекиликтин бутундай. 
Мандалактай башыңдан, 
Маргалаңдык айлансын. 
Боолап бакал байлансын, 
Кыргыздын кылы сынбасын, 
Жоонун бири калбасын. 
Айланайын деп жүрөм, 
Ашырайын деп жүрөм. 
Алтын така алдырып, 
Тептирейин деп жүрөм. 
Хандын кызы Карачач, 
Өптүрөйүн деп жүрөм. 
Кунан койду сой, балам, 
Куйругуна той, балам. 
Атаң тойго кетиптир, 
Бели толгон эт келет. 
Энең тойго кетиптир, 
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Эмчеги толгон сүт келет. 
Алдей, балам, алдей. 
Сал-сал-сал билек, 
Сары жорго мал билек. 
Коён кошту кош билек, 
Колу ичке ак билек. 
Кош билерик ак билек, 
Сал-сал-сал билек, 
Сарыбайдын эрке кыз, 
Алса колду талдырган. 
Атасынын алдында, 
Эрке санап отурган. 
Тоо кара ташынан, 
Тоголонгон башыңан. 
Өнүп өскөн буудайдан, 
Сени берген кудайдан. 
Алдей, балам, бөбөшүм. 
Бай, башы баланын 
Бай-бай, башы баланын, 
Көп таң каламын. 
Ковдөй кара чачың ай! 
Көркүң ачкан кашың ай! 
Кашынан да көзүчү, 
Канттан аппак тиштери. 
Мына, мына, мына бу, 
Буттарында күчтөрү, 
Соз колуңду, созо бер, 
Алаканың тозо бер. 
Бувдай куур, бувдай куур, 
Басып кетсе чыдай тур. 
Тай-тай 
Тай-тай балам, тай балам, 
Талпына кой, баса кой, 
Шилте дагы бир кадам, 
Бир кадамда аша кой. 
Тай-тай балам, тай балам, 
Тартынбагын жүрө бер. 
Бешигиң калды коштошуп 
Чырпыктан атты мине бер. 
Тай-тай балам, тай балам, 
Татынакай басканың, 
Көтөрүп улам путуңду, 
Кызык экен басканың. 
Тай-тай балам, тай балам, 
Баса бергин жай балам. 
Бала мактоо ыры 

Издеп келген бөбөгүм, 
Чоңойсун деп жүргөмүн. 
Издеп келген бөбөгүм, 
Как кашыман табылган, 
Абийирим минтип жабылган. 
Салам айтам өзүңө, эй, 
Кулагың сал сөзүмө, эй. 
Баарыңа айтам саламды, 
Мал-жаныңыз аманбы? 
Атайын ырчы жаманбы, эй? 
Алдымдагы дептерим, 
А десем кетер кептерим. 
Жүрөгүмдө дептерим, 
Сүйлөсөм чыгат кептерим. 
Илбирс түшпөс коргонуң, 
Ишимди кудай оңдогун. 
Жолборс түшпөс коргонуң, 
Жолумду кудай оңдогун. 
Айтып келдим ар жерде, эй, 
Оорагы артык бар жерге, эй. 
Ырдап келдим ар жерге, эй, 
Ырыскысы бар жерге, эй. 
Баланы кудай бериптир, эй, 
Ырыскыңа жараша, эй. 
Босогосун сырдаткан, эй, 
Боздотуп ырчы ырдаткан, эй. 
Каалгасын сырдаткан, эй, 
Какшатып ырчы ырдаткан, эй. 
Эшик алды аң экен, эй, 
Аңдан алыс кетермин, эй. 
Ажалым жетсе өлөрмүн, эй, 
Азабым бөлсө көрөрмүн, эй. 
Беш ооз ырым беш теңге, 
Бербегенге айтпаймын, эй. 
Оо, баракелде бекзатым, 
Айта турган арзым бар, 
Алтымыш сом карызым бар. 
Ошонун баарын көтөрсөң, 
Аргымагың жөтөлсүн, 
Артыңан кудай көтөрсүн. 
Тобуңдан кудай көтөрсүн, 
Тобурчагың жөтөлсүн. 
Ач кыргыйдай жортомун эй, 
Сенин атаң карыя, 
Ачууланып коёт деп, 
Айбатынан коркомун, эй. 
Сүлөөсүндөй жортомун, эй, 
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Сенин атаң карыя, 
Сүйлөнүп коёр бекен деп, 
Сүрүнөн бир аз коркомун, эй. 
Төгүн ырчы болбоюн, эй, 
Төгүн айтсам оңбоюн, эй. 
Мындан башка мен ырдап, 
Жалкоолук кылсам оңбоюн, эй. 
Алтын чайнек, жез чыны, 
Чай колуңдан кеткен жок. 
Алты атаңдын дөөлөтү, 
Мал колуңдан кеткен жок. 
Күмүш чайнек, жез чыны, 
Чай колуңдан кеткен жок. 
Жети атаңдан бер жакка, 
Мал колуңдан кепткен жок. 
Кызытайын тамаша, эй, 
Кызматыңа жараша, эй. 
Арбытайын тамаша, эй, 
Акылыңа жараша, эй. 
Белес, белес бел деген, 
Пейли жакшы эл деген. 
Берсе дагы бербесе, эй, 
Бир сапар сайрап кел деген. 
Уй сайгактай сайгактан, эй, 
Менин атым сурасаң, эй. 
Кара теке тайгактан, эй, 
Уурулар коркот айгактан, эй. 
 

БАЛДАР ЫРЛАРЫ 

 

Үркөр-үркөр топ жылдыз 

Үркөр-үркөр топ жылдыз, 
Үркүп кайда барасың? 
— Жоо желимге барамын! 
— Жоо желимде эмнең бар? 
— Аштык айдаар уулум бар. 
Жибек согоор кызым бар. 
Аштык алып нан кылам, 
Жибек алып, тон кылам. 
Аштык алып уулумдан, 
Азык-түлүк камдаймын. 
Ашка кардым тойгон соң, 

Анан айды жандаймын! 
Жибек алып кызымдан, 
Кийим-кечек камдаймын. 
Кийим-кечек кийген соң, 
Анан айды жандаймын! 
Дагы сонун кебим бар, 
Кебимди угар эбиң бар! 
Жүгүрүп жүрүп, жүн таптым, 
Жүн алдынан тарак таптым, 
Таракты таттыма бердим, 
Таттым боз токтусун берди. 
Токтуну конокко сойдум, 
Конок камчысын берди. 
Камчысын алып, каз урдум, 
Каз жумурткасын берди. 
Жумуртканы көлгө салдым, 
Көл көбүгүн берди. 
Ак уюма шыбасам, 
Аяк-аяк сүт берди. 
Көк уюма шыбасам, 
Көнөк-көнөк сүт берди. 
Айран, жуурат көп болду, 
Ушул иш мага эп болду 

Каак-каак каргалар 

Каак-каак каргалар, 
Камыш түбү жорголор, 
Элебайдын эки кыз, 
Эшек минип жорголор. 
Жорголор деп, ким айтат? 
Жортуп жүргөн киши айтат. 
Киши айтат деп, ким айтат? 
Кишенделүү тай айтат. 
Тай айтат деп, ким айтат? 
Тай энеси Кулпу айтат. 
Кулпу айтат деп, ким айтат? 
Кудуктагы бака айтат. 
Бака айтат деп, ким айтат? 
Маарап жүргөн эчки айтат. 
Эчки айтат деп, ким айтат? 
Энеси өлгөн теке айтат. 
Теке айтат деп, ким айтат? 
Тели болгон жылкы айтат. 
Жылкы айтат деп, ким айтат? 
Жылып аккан суу айтат. 
Суу айтат деп, ким айтат? 
Суу түбүндө таш айтат. 
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Таш айтат деп, ким айтат? 
Тартар деген куш айтат. 
Куш айтат деп, ким айтат? 
Күйөөсү келген кыз айтат. 
Кыз айтат деп, ким айтат? 
Кырда жаткан төө айтат. 
Төө айтат деп, ким айтат? 
Төөнүн чоңу нар айтат. 
Нар айтат деп, ким айтат? 
Нашаа тарткан маңги айтат. 
Маңги айтат деп, ким айтат? 
Мала кашка бука айтат. 
Бука айтат деп, ким айтат? 
Буудай менен арпа айтат. 
Арпа айтат деп, ким айтат? 
Айтпай журттун баары айтат. 
Баары айтат деп, ким айтат? 
Бешиктеги бала айтат. 
* * * 
Каркыра, турна 
Желе тарт, 
Желе тартсаң узун тарт, 
Жездекеме салам айт 
Жете албасаң кайра тарт! 

Торпогум 

Кидиң-кидиң торпогум, 
Анжияндын камышын, 
Аралаган торпогум. 
Атка саман салганда, 
Сагалаган торпогум. 
Бурган сууга барганда, 
Булкулдаган торпогум. 
Ийри сууга барганда, 
Килкилдеген торпогум. 
Манаттан баштык кылдырып, 
Жем илейин дечү элем. 
Мамырканды нанына 
Бир минейин дечү элем! 
Ашка барган катындар, 
Алчаңдабай басыңдар, 
Жолдо торпок көрүнсө, 
Бир кабарын айтыңар! 
Тойго барган катындар, 
Тойпоңдобой басыңдар, 
Жолдо торпок көрүнсө, 
Бир кабарын айтыңар! 

Торпогумдун талпагы ташка жайылды, 
Куйругу кумга сайылды! 

Турумтай 

Куу-куу турумтай, 
Жиги-жиги турумтай. 
Бетегенин түбүндө, 
Беш балаң калды, турумтай. 
Куу жыгачтын башында, 
Бир балаң калды турумтай. 
Суунун ичи шыргалаң, 
Сууда калды бир балаң. 
Муздун ичи шыргалаң, 
Музда калды бир балаң. 

Улагым 

Татынакай улагым, 
Улагымдын маарашын, 
Кулак коюп угамын. 
Жар бооруна токтобой, 
Таштан-ташка октолду ой. 
Ойнойт менин улагым, 
Улагымдын маарашын, 
Кайта-кайта угамын. 

Жээрде тай 

Жээрде тайым, желесиң, 
Кырууласам келесиң. 
Жээрде тайга токулган 
Айырмачым жарашат. 
Минип алып бастырсам, 
Көргөндөр мени карашат. 
Кыруу-кыруу, жээрде тай, 
Кыруулаймын өзүңдү, 
Ырдап айтсам сөзүмдү: 
Жээрде тайым ат болор, 
Сураган киши жат болор. 

Тайлак 

Тайраңдайт ак тайлагым, 
Сүт үстүндө каймагым. 
Каймагым көп болгон соң 
Көңүлүмдү жайладым. 
Ак тайлагым бакырат, 
Энекесин чакырат. 
Ак тайлагым боздоду 
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Энесинин эмчеги 
Сүт куюлуп тоздоду. 

Биздин кой 

Биздин койлор толдодү, 
Айран, жуурат көлдөдү 
Коюмду жүрөм кайтарып, 
Ит, куштун мизин майтарып. 
Көөкөрдө көөрчөк айраным, 
Көңүлүмдү жайладым. 

Көпөлөк 

Кармап алдык талаадан, 
Калдыркан чаар көпөлөк. 
Карагайдын ичинен 
Кыргый куудук бөпөлөп. 

Бөдөнө 

Бөдөнө бөлтөк, 
Куйругу келтек. 
Музга тайгаланып алыптыр, 
Кудайга зар сөз айтыптыр, 
Кудай жакшы көрүптүр. 
Бытпылдык, 
Аштык айдабай ит болдук. 

 
Мышык 

Мыёологон мышыгым, 
Чычкан алган кызыгың. 
Мышыгым-мышыгым, 
Жүнүң жумшак эң эле, 
Жакшы көргөн ысыгым. 

Баштыгым 

Кодура терген баштыгым, 
Чыкпай калды аштыгым. 
Жакшылап отоп бакпаган, 
А дагы менин жаштыгым. 
Атам кары, өзүм жаш, 
Бөбөктөрүм болот ач! 

Төл 

Биздин уй, кой төлдөдү, 
Айран, жуурат көлдөдү. 
Биздин бээлер төлдөдү, 
Сабада кымыз көлдөдү. 

Кекилик 

Кекиликмин кедеңмин, 
Кер тору аттан күлүкмүн. 
Келин-кыздан сулуумун, 
Айыбы көзүмдүн жыртагы, 
Көтөнүмдүн чычкагы. 

Улар 

Улар, улар ууют, 
Толубуй куруйт, Толубуй куруйт. 
Ташка чыксам, таманым ооруйт, 
Өөнгө түшсөм, Толубай мерген коруйт. 

Үкү 

— Билек го, билек, күч кандай? 
— Ү, деген үн бар, 
Үксүйгөн менде жүн бар. 

Коён 

Ү... ү... ү...үлөп, 
Үкү салат чеңгелин. 
Түн ичинде оттотпой, 
Түлкү жойлоп келгенин 
Бул кудайдын буйругу. 
Бүркүт, кушу, ылаачын, 
Бу да салат чеңгелин. 
Айрыкча мени куткарбайт, 
Ары бир кыйын пенденин. 
Колумдун эти кош туурам, 
Койчу мени кубалайт. 
Белимдин эти беш туурам, 
Бээчи мени кубалайт. 
Боротоюм чоңоюп, 
Боз коён боло албады. 
Кыроо тоюм чоңоюп, 
Кызыгына канбады. 
Коёнектин кой сорпо, 
Кой маңканыкы суюк сорпо. 

Айбандардын балдарын 
эркелеткени 

Төө баласын сүйөдүр, тайлагым деп, 
Күлгө оонаса коппогон, жайнагым деп. 
Жылкы баласын сүйөдүр, күлунум деп, 
Кырдан кырды аттаган дулдулум деп. 
Уй баласын сүйөдүр, торпогум деп, 
Караңгыда баспаган коркогум деп. 
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Кой баласын сүйөдүр, козугум деп, 
Эчтекени билбеген озугум деп. 
Эчки баласын сүйөдүр, улагым деп, 
Таштан-ташка секирген чунагым деп. 
Ит баласын сүйөдүр, күчүгүм деп, 
Күлдөн мурдун үзбөгөн бучугум деп. 

Эгелек 

Эгиздеги эгелек, 
Кичине келин тегерек. 
Оң чекеңе гүл керек, 
Оюнуңа биз керек. 

Эгиз 

Эчки айдадым эгизге, 
Эми чыктым сегизге. 
Жеңелерим шум болду, 
Жаткан жерим кум болду 

Шылдыршып 

Анда кетти шылдыршып, 
Мунда кетти шылдыршып. 
Ана кетти шылдыршып, 
Мына кетти шылдыршып. 

Илеш 

Илеш деген баатырым, 
Чабып келе жатырым. 
Отуз олжо олжолоп, 
Табып келе жатырым. 
Жакшысынын жаагынан, 
Чылап келе жатырым. 
— Илеш жаным кайларда? 
— Аскар-аскар товлордо. 
— Товлордо не кылып жүрү экен? 
— Алма терип жүрү экен. 
Кызыл алма колунда, 
Кыздар мунун соңунда... 

Тывыр 

Апан-жапан 
Саман-чапан 
Ийри комуз 
Жарык жылдыз (сары жылдыз) 
Онокой-сонокой. 
Кара карга, 
Сары чымчык, 

Саны тувра, 
Сен туруп, сен чык. 

Тогонок 

Токон-токон тогонок, 
Тойго барса жоголбойт. 
Айран ичсе айкырбайт 
Саамал ичсе, кекирбейт, 
Сагызгандай секирбейт... 

Сагызган 

Ак сүйлө, 
Ак сүйлөсөң да, 
Так сүйлө. 
Ак сүйлөбөсөң, 
Кара жаак 
Мылтыкка жолук! 

Ак терек, көк терек 

— Ак терек, көк терек, 
Бизден сизге ким керек. 
— Жепирейген Жээнбек, 
Жетип келсин тезирээк. 
— Ак терек, көк терек, 
Бизден сизге ким керек. 
— Элден элден эл жагаар, 
Бизден сизге ким жагаар. 
— Тойго минген тору аттай, 
Топчуланган манаттай. 
Кызыл бешмант кыз керек. 
Жайлоодон түшкөн тору аттай, 
Жайдары сулуу сымбаттуу 
Жашыл чапан кыз керек. 

Чикилдек оюну 

Чикилдектен жеңилген бала, 
чикилдектин бир чабым узундугунан, 
болбосо үч 
чабым узундугунан чуркаган бойдон 
төмөнкү ырды ырдап келет. 
Акбай, 
Токбай, 
Уяттары жок бай. 
Катуу жорго кашка тай, 
Кадик болгон башка тай. 
Катуу чапса чарчаган, 
Жеткирбегин башкага 
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Үстүндөгү жаш бала, 
Уруп кетип аркага, 
Чабалекей чам-чум... 

Таш мелжөө 

(Тиш урганда, урган ташка айтат). 
Какты көр, 
Караны көр. 
Как жүрөктүн башын көр, 
Олокой, солокой 
Оңго тий, солго тий. 
Как жүрөктүн башына тий. 

Коён томук тутуу4 

Баатыр болсом маңдайыман чык, 
Чечен болсом таңдайыман чык. 
Чебер болсом колуман чык, 
Көрөгөн болсом көзгө чык. 
Басаган болсом таманыма чык. 

КАЛПТАР 

Мен жогортон келемин... 

Мен жогортодон келемин өлөң 
жүктөп, 
Он эки кап өлөңдү төөгө теңдеп. 
Көпөлөктүн сүтүнө көнөк толгон, 
Чегирткенин башына бүркүт конгон. 
Кара булут кайтарып кар жаадырган, 
Чыбыр ала жайчынын ташы менде. 

Чоң чымын 

Жылкы жайып, аң уулап чыктым 
желип, 
Сан-Таштан төрт бугу аттым, он беш 
элик. 
Эликти бөлүп-жарып, артып алып үйгө 
келдик. 
Тайымды таң ашырсам «кудай» урган 
экен, 
Мамыдан каргып түшүп турган экен. 
Ооздуктан он беш жигит алган экен, 

                                                      
4
 Коёндун томугун балдар жутушуп, ал томук 

дененин бир жеринен, теринин алдынан томпойуп 
чыгат, ал чыккан жерге карай адамдын жөндөмү 
билинет. Коён томук адамдын жөндөмүн кууйт 
дегенге ишенген (ред.). 

Ошондо да ары-бери чалган экен. 
Жолум болуп Сан-Ташка келдим эми 
Санаамдын калыстыгын «кудай 
билип», 
Чымынымды чымын баатыр тууган 
экен. 
Ок салдым мылтыгымдын ичин сылап, 
Өңүп бардым «кудайга» таза ыйлап. 
Төшү деп өпкө-боордон аттым эле, 
Чымыным тоодой болуп кетти кулап. 
Чымыным кулап кетти туура-туура, 
Алдыңда миң карагай паара-паара 
Териси чымынымдын шондо калды, 
Беш жигит он өгүзгө чана салды. 
Чана менен алып барып, сууга салып, 
Алтымыш бычак курчутуп, жүнүн 
алды. 
Токсон көөкөр, кырк саба бычып 
алды, 
Шондо да төрт бучкагы артып калды. 
Чымынымды чымын баатыр тууган 
экен, 
Чымындын чылк семирген убагы экен. 
Томугу тогуз карыш казандан чоң, 
Кар жилиги өгүздүн белинен жоон. 
 

Улак чымын 

Бир адам бир ак бараң сатып алып, 
Бир жайлоонун башына чыккан экен. 
Бир топ чымын уктап жаткан экен, 
Бириндетип жүрүп, бирин аткан экен. 
Урап кетти урандынын башынан, 
Кырк карагай, он арча кулап кетти. 
Барса, чымындын үлкөнү эмес, улагы 
экен, 
Куп семирген убагы экен. 
Отуз ууду кырк өгүз айдап алды, 
Терисин сыйрып, эки өгүзгө арта 
салды. 
Отуз сегиз өгүзгө эгин артты, үйгө 
барды. 
Отуз саба, кырк көнөк кесип алды. 
Отуз уул чокойго ултаң алды. 
Жана ошондон ашкан — 
Бир түндүк, бир жабуудай артып 
калды. 
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Жана бир кемпир убап-чубап майын 
жыйып, 
Алты каптын оозун бууп алды. 

Чегиртке минген киши 

Көпөлөктүн сүтү менен бет жуугамын, 
Айт-арапа күнү болгонунда, 
Чегирткенин тор айгырын минип 
алып, 
Чекчириле кыз куугамын. 
Чылым тарттым көпөлөктүн куу 
башынан, 
Чыкта түйдүм боз торгойдун 
чуудасынан. 
Айыл кечпеген дайрадан кечип 
чыктым, 
Чегирткенин тору айгырын минип 
алып туурасынан. 

Бешмант 

Алтымыш атка араба чектим — баары 
көктөн, 
Бир бешмант тиктим лампүктөн. 
Этеги элүү кулач, кырк топчусу бар, 
Дагы да тар болду деп ичимде, 
Аз-аз гана кичине арманым бар. 
Эки ооз калп 
Кичинемде турна бактым, 
Арка-арыгына жабуу жаптым. 
Өз энемдин ичинде экенимде 
Чоң атамдын жылкысын бактым. 
Чоң атамдын баскан изине көл 
токтоттум. 
Көл токтотуп, бир кулач балык алдым. 
Балыгымдын жон терисин тилип 
алдым. 
Отуруптур, дегенде отуруптур 
Карагайдын башында кайнап-кайнап 
көл туруптур. 
Бир кумурска менен бир карышкыр 
күрөшүп туруптур. 
Карышкырды кумурска өлтүрүптүр. 
Кумурсканы кой кылып кумга 
жайдым, 
Чегирткени ат кылып черге миндим. 
Көпөлөктү куш кылып көл кыдырдым. 

Чылым кылдым чычкандын куу 
башынан, 
Чылбыр эштим торгойдун чуудасынан. 
Бир торгойдон бир табак сөөк алдым, 
Ал сөөктөн көлгө көпүрө салдым. 
Башкасы калп болсо да ушунум чын. 

Ийнелик менен киши 

Чылбыр эштим чымчыктын чуудасынан, 
Чылым чектим чымындын кайышынан. 
Калп жомок сиз да айтыңыз, мен да 
айтайын, 
Ак дайра өтө чыктым туурасынан. 
Чымчык союп сыртынан айыл алдым, 
Битти союп ичинен майын алдым. 
Аттын баскан жерине кайырмак салып, 
Узундугу кырк жездей жаян алдым. 
Ак серкени минип алып артка кечтим. 
Битти минип серкеге кууп жеттим. 
Көл баканын сөөгүн көпүрө кылып, 
Көз жетпеген дайрадан ыргып өттүм. 
Ийнеликти минип алып сөнө куудум, 
Үч күн жатып сөнөнү коно куудум. 
Жыгылып ийнеликтен бутум сынып, 
Ийнеликти минбеске тобо кылдым. 
Бир дөбөгө чыгыптыр бир топураң, 
Ал дөбөнү жайлайт экен эки түрлүү аң. 
Жарыктын чөбүн жебей, жерин жеди, 
«Куданын» кудуретине болдум айран. 
Чегирткени ат кылып, 
Черүүгө бардым бий-бий. 
Кумурсканы кой кылып, 
Кумга жайдым бий-бий. 
Көпөлөктү куш кылып, 
Чымынга салдым бий-бий. 
Кумдуу жерден кулачтап, 
Балык алдым бий-бий. 
Көздү жумуп чиркейди, 
Атып алдым бий-бий. 
Бир дилдеге эки тай, 
Сатып алдым бий-бий. 
Кызарган чоктон коркпостон, 
Басып алдым бий-бий. 
Беш жүз өгүз, бир кыл кара 
Айдаттым беш жүз өгүз кара жарга, 
Сатып кел бирин койбой кыл карага. 
Саттырып кыл караны алып келсе, 
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Жеңи жок чапан чыкпайт бир балага. 
* * * 
Өз атам туула электе, 
Чоң атамдын жылкысын кайтардым. 
Тууй элек бээни саап, 
Тиге элек сабага куюп, 
Ичпей мас болдум. 
Чыга элек талдын чырпыгынан, 
Укурук кыйып, 
Эше элек жиптен боо тагып бара 
жатсам, 
Чыга элек табылгынын түбүндө, 
Туула элек коён жатыптыр. 
Жасала элек таяк менен урдум эле, 
Казыла элек ийинге кирип кетти. 
Балык 
Бир үч арык туруптур, 
Экөө кургак, бирөөнүн суусу жок. 
Үч арыкта үч балык бар экен, 
Экөө өлүк, бирөөнүн жаны жок. 
Анда бир үч киши туруптур, 
Экөө жылаңач, бирөөнүн кийми жок. 
Ал жылаңачтын этегине, 
Жаны жок балыкты салып бердим. 
* * * 
Келе жатсам үч там туруптур, 
Экөөнүн төбөсү жок, 
Бирөө төбөсү тешик. 
Ал үч тамга кирсем, 
Үч казан туруптур, 
Бирөөнүн түбү тешик, 
Бирөөнүн түбү жок. 
Түбү жок казанга, 
Жаны жок балыкты салып, 
От жакпай бышырып, 
Жебей тойдум. 

ТАБЫШМАКТАР 

Шаркыратманын бери жагында, 
Шабыратманын ары жагында, 
Маараманы улума жеп жатат. 
Сууруманы сууруйт чап, 
Жаныманы жаный чап.  

(Суунун бери жагында, 
Камыштын ары жагында, 
Койду карышкыр жеп жатат. 

Бычакты кындан сууруй чап, 
Кайракты кошо ала чап).  

Күндө көрөм чалкар көлдү, дарыяны, 
Эки каз мекен кылып жатыр аны, 
Ортосунда жети сары балапаны. 

(Асман, Күн, Ай, 
Жетиген). 

Жыйдым-жыйдым бир килем, 
Жыя албадым бир килем. 

(Жер, көк) 
Тоодон топ түштү, 
Буту-колу жок түштү. 

(Мөндүр ) 
Кырда кылыч жаркырайт, 
Ойдо кара таан баркырайт. 

(Ай, суу) 
Барбар үнү бар, 
Барча таягы бар, 
Жүгүрүп жетпес жүн аягы бар. 

(Суу) 
Бою бир карыш, 
Сакалы миң карыш. 

(Жүгөрү) 
Эбендеди, эбендеди, 
Эбен жайлап биздин эл төмөндөдү, 
Сөөгү жок бир куш бар, 
Анын атын эмне деди? 

(Көпөлөк) 
Кичинекей медерим, 
Жер түбүнө жетерим. 

(Көз) 
Кыдырата таш койдум, 
Кызыл өгүзүмдү бош койдум. 

(Тил, тиш) 
Үйүбүзгө элчи келди, 
Сүйлөп берер алы жок. 
Мингени бир сонун ат, 
Бирок анын жаны жок. 
Союш бердик эки кой, 
Эти бар да, сөөгү жок. 

(Бали, бешик, эмчек) 
Кош-Кайкыда турагы бар, 
Каухардан жаккан чырагы бар. 
Керемети ааламга тиет, 
Аалам ага баш иет. 
Кош тыныштуу бир балбан, 
Кош жанында кош калкан. 
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Акылдуу киши болот, 
Ойлоп муну тапкан. 

(Кишинин башы) 
Апан-тапан, 
Жаман чапан. 
Ийри комуз, 
Чолпон жылдыз 

(Төө) 
Ачыла элек сандыкта, 
Бычыла элек кундуз бар. 

(Койдун ичиндеги козусу) 
Он эки — төө, он — жылкы, 
Тогуз — уй, беш — эчки. 
Бир жарым — коён, бир түлкү, 
Таба албасаң, бол күлкү! 

(Ар бир айбандын ичине 
били 
көтөргөн мезгили) 

Төөнү оозуна тиштеген, 
Итти таманына баскан, 
Эчкини куйругуна жашырган, 
Эшекти башына көтөргөн. 

(Коён) 
Кийим кий десең, 
Кылдан башканы кийбейт. 
Тамак же десең, 
Сакалы бийлейт. 

(Эчки ) 
Мүйүзү болуп уй эмес, 
Шыйпанган менен жылкы эмес. 
Чуудасы туруп төө эмес, 
Туягы ача, бирок эчки эмес. 

(Топоз ) 
Кийген кийими ала, 
Тумшугу шиштей кара. 
Денесине найза сайынат, 
Ачууланса, үрпөйүп жайылат. 

(Кирпи) 
Минсең — канат, 
Чапсаң — шамал. 
Аны — сыйлабаган 
Кишилер жаман. 

(Ат) 
Пайдасы көп жайы бар, 
Өзүнө чак бою бар. 
Жайы-кышы таштабас, 
Аңтара кийген тону бар. 

(Кой) 
Аласа гана бою бар, 
Алты кабат тону бар. 

(Пияз) 
Асты — таш, 
Үстү — таш, 
Ортосунда — бышкан аш. 

(Өрүктүн сөөгү, данеги) 
Чылбыры бар, 
Жүгөнү жок, 
Жетелеп адам жүргөнү жок, 
Териси калың жүнү жок. 
Үлпүлдөккө кан куюп, 
Үйлөп талга байладым. 
Ары тоо, 
Бери тоо 
Ортосунда сары тоо. 
Узун бою муунчак, 
Муун сайын үлбүрчөк. 
Өңчөй кыздын ичинде, 
Ошол экен келинчек. 
Ай астынан өткөн жигит, 
Алтын чоор тарткан жигит. 
Күн астынан өткөн жигит, 
Күмүш чоор тарткан жигит. 

(Каркыра, турна) 
Муун-муун-муунчак, 
Муун ала түйүнчөк. 
Отуз кыздын энеси, 
Он беш жашта келинчек. 

(Кекилик, балапандары) 
Меңсиз ак, 
Кулагы сак. 
Суудан коркпос жүрөгү бар, 
Эки кара күрөгү бар. 
Сексең-сексең секирип, 
Кызылды көрсө айланган. 
Жанына эмес кылычын, 
Тумшугуна байланган. 
Эки тоонун арасында, 
Эбей-себей күн жаайт. 
Суу түбүндө бир куш бар, 
Тумшугу узун. 
Сыпат менен келтирет, 
Жердин жүзүн. 

(Килем уч) 
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Ичи ичинде, 
Ичегиси тышында. 

(Комуз ) 
Карападай кабы бар, 
Токмогунун сабы бар. 
Төрт анжылуу чөлү бар, 
Көйкөлгөн ак колү бар. 

(Сиби, бишкек, кымыз) 
Төмөнкү элдин жылкысы кайчы кулак, 
Жогорку элдин жылкысы топчу кулак. 

(Кереге) 
Өрүүдө — кооз, 
Көчкөндө бооз. 

(Чырмигин чий) 
Өзүн жыйнаткан, 
Бекем байлаткан. 
Шиштен башканы минбейт, 
Короого чыкса бийлейт. 

(Шыпыргы ) 
Келгенге да кол берет, 
Кеткенге да кол берет. 

(Эшиктин туткасы) 
Жапжаңы идиш, 
Бирок баары жыртык. 
Эл устасын мактаса, 
Такыр жок кынтык. 

(Элек) 
Биздин айыл эки айыл, 
Өйүз-бүйүз конушкан. 
Үй-бүлөбүз барабар, 
Үй башына тогуздан. 
Эки чара боорсок, 
Баарыбызды тойгузган. 

(Тогуз коргоол) 
Биринен бири бийик турат, 
Ичинен жалын күйүп турат. 
Каалаганда саан болуп, 
Уйдан бетер ийип турат. 

(Самоор) 
Куш десең, куш эмес, 
Бут десең, бут эмес. 
Куштай учат, 
Буттуудай жүгүрөт. 
Муну ким билет? 

(Аэроплан) 
Колу жок, уруп турат, 
Буту жок, жүрүп турат. 

(Саат ) 
Ай талаада ак сандык, 
Оозу, мурду жок сандык. 

(Жумуртка ) 
Балдан таттуу, 
Пахтадан жумшак, 
Базарга сатса, 
Бир тыйынча баасы жок. 

(Уйку) 

ЖАҢЫЛМАЧТАР 

Кой жыйырмага чыкпай картаярбы, 
Картайган койду тартайган койчу 
кайтарарбы. 
* * * 
Аралда турган түрдүү таргыл марал, 
Таргыл маралды талтайта 
Жүрүп эмизген ала марал. 
Өйүзгү арал, бүйүзгү арал, 
Өйүзгү аралды мал аралар. 
Бүйүзгү аралды марал аралар. 
* * * 
Ана арал, мына арал, 
Ана арал — мал арал, 
Мына арал — марал арал. 
Мал марал аралды аралаарбы, 
Марал мал аралды аралаарбы. 
* * * 
Жалайыр бай тартарбай, 
Таптакырбай, такыр жерге 
Коюңду жай, кайтарбай. 
Сууга салган чычкандай, 
Шумурайып, кыздар кайда 
Барасыңар, кой кайтарбай? 
* * * 
Чоң казандын кырмычык, 
Кырып жедим тырмышып, 
Өйдө чыктым тырмышып, 
Ылдый түштүм жылбышып. 
Белестеги баш кашка кой, 
Бешөө беш башка кой. 
Беш аласы кунан кой, 
Беш аласы дөнөн кой. 
Карагай бакан колго туруп, 
Кайың баскан сүрмө топ. 
Чаптым эле башка топ. 
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Былкы, былкы, былкы таш, 
Былкылдаган кызыл таш. 
Таар токум тайтак таш, 
Тайгаланба кара таш. 
Кулалы деген куш имиш, 
Аны томоголомокко кыйын иш имиш. 
Жорго тоок жол менен, 
Жолбун токту кой менен. 
Бул кайыш токмоктош постордонбу, 
Бул бүркүт томоголош  постордонбу? 
* * * 
Сүйдү, айдай бар, Сүйдү! 
Айда бар, сүйрөңдөбөй, 
Капталдагы кара уйду 
Үйгө айдай бар! 
Кудаяр менин кудам эле, 
Кудаярды мен кудалай албадым, 
Кудаяр мени кудалай албады. 
Кырк кыл куйрук, 
Кырк кыл куйрук ичинде, 
Кыргый кызыл кыл куйрук. 
* * * 
Алабатага алабаталатпастан, 
Алабатага алабаталатып, 
Алабатага алабаталатабыз. 
* * * 
Асманда эки айры куйрук: 
Бири ак кыска айры куйрук, 
Бири кара кыска айры куйрук. 
Ак кыска куйруктуу айры куйрук. 
Кара кыска айры куйруктун жолун 
тосот. 
Кара кыска куйруктуу айры куйрук 
Ак кыска айры куйруктун жолун тосот. 
* * * 
Бүркүтчөлөр бүркүтүн томого менен 
томоголойт, 
Бүркүтчүлөр бүркүтүн томого менен 
томогологондо, 
Биз бүркүтүбүздү томого менен 
томоголобой, 
Ким бүркүтүн томого менен 
томоголойт? 

АКЫЙНЕК 

Менин атам сурасаң, 
Берене кымкап жазданган. 

Бейли жумшак алпейим, 
Бектин уулу баштанган. 
Сенин атаң сурасаң, 
Өрө кийиз жазданган, 
Өлүрөйтүп көздөрүн, 
Өлгөн бука баштанган. 
Менин атам сурасаң, 
Балыш мамык жазданган. 
Балпайыңкы дөөлөтмөн, 
Байдын уулу баштанган. 
Сенин атаң сурасаң, 
Ала кийиз жазданган. 
Акырайтып көздөрүн, 
Ала бука баштанган. 
Тескейдеги менин атам, 
Тезек терген сенин атаң. 
Күңгөйдөгү менин атам, 
Күлдүү көмөч сенин атаң. 
Менин энем сурасаң, 
Башайы кийет булактайт. 
Сенин энең сурасаң, 
Ак мата кийип ыйлактайт. 
Сенин атаң малакан, 
Сарык байдын5 саз орот 
Саманын кошпой таза орот, 
Сенин атаң Мырзакан 
Акырындан аш орот. 
Маясын таштап баш орот. 

МАСКАРАЛОО (КОРДОО) 
ЫРЛАРЫ 

Ууруга 

Ууру, ууру 
Уйдун богун жууру. 
Тамекинин ачыгы, 
Таңдай байдын күчүгү 
Күч-күч, күч-күч. 

Соргокко 

Кардың ачса кака же, 
Кабыргалуу бака же. 
Тойбой калсаң бакага, 
Тоңуп калган така же. 
Өлөң-өлөң-өлөң же, 
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Өлөң чөптүн көбүн же. 
Бүрсүгүнү буудай же, 
Буурул чөптүн көбүн же. 
Соңгу күнү сомо же, 
Соргок болуп көбүн же. 
 

Качаакка 

Кетсең-кетсең кете бер, 
Керме тоого жете бер. 
Балаңдын атын Мамай кой, 
Башын отко кактай кой. 
Майы чыкса яалай кой. 

Чалайга 

Чалай-чалай чалдырак, 
Казанга жапкан калдырак. 
Аны алып жеп койгун, 
Эрмат чалай чалдырак. 
Эселбай, Бечелбайга 
Эсел, Эсел бай, 
Эки өтүгүн чече албай 
Эжесине жете албай. 
Эси кеткен Эселбай, 
Агын суудан өтө албай 
Агып өлгөн Эселбай. 
 

 

СҮЙҮҮ ЫРЛАРЫ 

Күңөтай 

Булум-булум-булум жар, 
Булум бир жардан туз албай. 
Мурдатан сага ишенип, 
Күңөтай, бойбойдок калдым кыз албай. 
Ийри бир ийри, ийри жар, 
Ийри бир жардан туз албай. 
Илгертен сага ишенип, 
Күңөтай, бойбойдок калдым кыз албай. 
Курбуга каккан куу казык, 
Кулжанын эти жол азык. 
Курдашы менен бир кеткен, 
Күңөтай гана кызда не жазык? 
Тектирге каккан куу казык, 

Текенин эти жол азык, 
Теңтушун таап кеткен соң 
Күңөтай гана жарда не жазык? 
Эл өйдөгө чыгарда, 
Кара жон эркеч кой баштайт. 
Кадырлашым Күңөтай, 
Качан бир болсо той баштайт. 
Топ-топ учкан таранчы, 
Тобун бир бузбайт карачы! 
Топ бийкечтин ичинде, 
О кургур, Күңөтай барбы карачы! 
Эл ылдыйга түшөрдө, 
Агала эркеч кой баштайт. 
Кайсы жерден көрсөм да, 
Ай бой, бой, Күңөтайым той баштайт. 
Эл өйдөгө чыкканда, 
Эрмек бир элең, Күңөтай. 
Саймалаган жоолукту, 
Бермек элең, Күңөтай. 
Ак ирим көлдүн жакасы, 
Ак боз аттын такасы, 
Айтмайынча жазылбайт, 
Бой-бой, бой-бой, 
Күңөтай кыздын капасы. 
Көк ирим көлдүн жакасы, 
Көк боз аттын такасы, 
Көрмөйүнчө жазылбайт, 
Бой-бой, бой-бой 
Күңөтай кыздын капасы. 
Ак таяк кыйдым кырчындан, 
Күңөтай, ашык болдум сыртыңдан. 
Айрылып кайра сүйлөшпөй, 
Арманда калдым журтуңдан. 
Көк таяк кыйдым кырчындан, 
Көбүнчө сага сүйлөшпөй, 
Күңөтай, арманда калдым, 
Алиги көчкөн журтуңдан. 
Өрүк бир жедим гүлдөшпөй, 
Күңөтай, өкүттө калдым сүйлөшпөй, 
Алма жедим гүлдөшпөй, 
Арманда калдым сүйлөшпөй. 

Селкижан 

Ээй, талаа жердин бүргөнү, 
Ак селкинин күлгөнү. 
Адырлуу жердин шыбагы, 
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Ак селкинин дымагы. 
Куш кула таптап ат чапсам, 
Кунан-байтал озбоду, 
Кусадар дартым козголду 
Тай күрөң таптап ат чапсам, 
Тай-кунандай озбоду, 
Тажаткан жаным козголду 
Селки-селки-селки жан, 
Өрүгү бышып оозуңа, 
Түшүлүү жайга барасың, 
Булбулдай биздин үндөргө 
Муңдарда болуп каласың. 
Аргымак жалын беш бөлүп, 
Өргөнү келдим, селкижан. 
Аппак айдай бетиңди, 
Көргөнү келдим, селкижан. 
Ажал жетип күн бүтсө, 
Өлгөнү келдим, селкижан. 
Тобурчак жалын беш бөлүп 
Өргөнү келдим, селкижан. 
Толгон айдай бетиңди, 
Көргөнү келдим, селкижан. 

Секетпайым 

Көгүчкөндү колотко 
Көбөйүп алып конот го. 
Секетпайым, келбесең 
Көбүнчө өңүм оңот го. 
Эртең менен мен турсам, 
Эпилдеп соккон шамал жок. 
Секетим, эсимден кетпейт амал жок. 
Бозоюм деп ырдаймын, 
Бозой менен жыргаймын. 
Бозоюң үйдө турганда, 
Болжошкон оюм тынбаймын. 
Карарган тоонун бооруна, 
Карга айланып конуптур. 
Кадырыңды мен санап, 
Секетим, карыгандай болупмун. 
Жогорку тоонун бооруна, 
Жору айланып конуптур. 
Жоругуңду мен санап, 
Секетим, жоголгондой болупмун. 
Саябандуу даракка, 
Сагызган учуп конбойбу? 
Санаалаш бала секетим, 
Сени санасам өңүм оңбойбу? 

Көлөкөлүү даракка, 
Көгүчкөн учуп конбойбу? 
Көңүлдөшүм, секетим, 
Сени көксөсөм өңүм оңбойбу. 

Ноодайым 

Эркин жайлоо төрүңө 
Конгум келди, Ноодайым. 
Эңсегенден сизге ашык 
Болгум келди, Ноодайым. 
Салкын жайлоо төрүңө, 
Конгум келди, Ноодайым. 
Самагандан сизге ашык 
Болгум келди, Ноодайым. 
Эчки-теке зоодайым, 
Элимде сулуу Ноодайым. 
Кара теке зоодайым, 
Калкымда сулуу Ноодайым. 
Кош-кош десең коштоюк, 
Айдап жаткан кошумдан, 
Кылып жаткан ишимден, 
Кош болоюн, Ноодайым. 
Жаным сүйгөн жар менен, 
Дос болоюн, Ноодайым. 
Ак Ноодайдай балага, 
Алдымда атым садага. 
Колдон келсе миң теңге, 
Берсем деймин парага. 
Төшөгүмдү бир салып, 
Башташ болуп алсам дейм. 
Казанымды сындырып, 
Ашташ болуп алсам дейм. 
Беш колума зар келген, 
Бармагымсың, Ноодайым. 
Мөөнөт менен өстүргөн, 
Чарбагымсың, Ноодайым. 
Чарбагымда сайраган, 
Булбулумсуң, Ноодайым. 
Эл ичинде бир сулуу 
Кургурумсуң, Ноодайым. 
Айдын нуру төгүлгөн, 
Түндөн бүткөн Ноодайым. 
Караса көздү уялтып, 
Күндөн бүткөн Ноодайым. 
Тоо кыдырган мергендей, 
Тосуп бир пас ырдайын. 
Тобумдан сендей сулууну, 

www.bizdin.kg



Кошуп бир пас ырдайын. 
Алайдан көчкөн элеттей, 
Чубалтып бир пас ырдайын. 
Айлымдагы сулууну, 
Буралтып бир пас ырдайын. 
Майгурдөн келген күрүчтөй, 
Тишиңди бир пас ырдайын. 
Кылса көөр төгүлгөн, 
Ишиңди бир пас ырдайын. 
Калем тарткан сыядай 
Кашыңды бир пас ырдайын. 
Казаа жоолук жарашкан, 
Башыңды бир пас ырдайын. 
Ак Ноода, сенин дартыңан, 
Күйүп, күйүп күл болдум, 
Күйгөндөн кызыл чок болдум. 
Карааныңды көрө албай, 
Мен бир карып ок болдум. 
Ойлонуп сени санасам, 
От болуп күйөт жүрөгүм. 
Ак Ноода, сага жетсем деп, 
Ошондо калды тилегим. 

Келинжан 

Кашың кара кундуздай, 
Жылтылдайсың, келинжан. 
Чапма кунан жонундай, 
Кылтылдайсын, келинжан. 
Ак чабактай кылаңдап, 
Сууга ойнодуң келинжан. 
Айлың жакын, бир жүрүп, 
Дууга ойнодуң, келинжан. 
Азил кылып бир далай, 
Кой-койлодуң, келинжан. 
Азабың тартып бир далай, 
Бой-бойлодум, келинжан. 
Наркы жакшы сөзүндө, 
Куну бар кара көзүңдө. 
Ку6андырып адамды 
Кылыгың кыйын өзүңдө. 
Ала десем куладай, 
Арка чачың буладай, 
Буледай сенин чачыңды, 
Кандай пенде сылады ай? 
Жээрде десем куладай, 
Желке чачың буладай, 
Буладай сенин чачыңды, 

Кандай пенде сылады ай? 
Тал-тал жибек чачыңды, 
Кундуздай кара кашыңды, 
Кысынып жүрүп бекерге 
Өткөрүп койбо жашыңды. 
* * * 
Агарып аткан таң бекен, 
Агарган таңдай жан бекен? 
Ашык болдум, келинжан, 
Ааламда сендей бар бекен? 
Көйнөгүң жибек ак була, 
Өңүң сонун ак куба. 
Ашык болуп, келинжан, 
Күйүтүң тарткан мен мына. 
Ай тоодон чыгат кылайып, 
Айда ырдаймын муңайып. 
Айда ырдасам билбейсиң, 
Бир кылчайып күлбөйсүң. 
Сүзүлгөн көзүң моймолжуп, 
Сүрөткө тартып койгонсуп. 
Түйшүктү башка не салдың, 
Түн уйкумдан ойготуп? 
Сары коо менен Уларды, 
Көчүп жүрдүң буларды. 
Салкындап басып үй тиксең, 
Санаалаш жарың кубанды. 
Кыштоонун башы кызыл гүл, 
Уйпалганда бир күйдүм. 
Кызылды кийип Ак селки, 
Суйсалганда бир күйдүм. 
Жайлоонун башы жашыл гүл, 
Жошулганда бир күйдүм. 
Жашылды кийип Ак селки, 
Созулганда бир күйдүм. 

Ак ыргал 

Жазы жаак көмөкөй, 
Жакшылардын алдында, 
Жаңшап берсин жөнөкөй. 
Ача жаак көмөкөй, 
Айтып берсин жөнөкөй. 
Кең Кокондун ар жагы, 
Маргалаңдын бер жагы, 
Кумдан коён качырып, 
Иле албадым, ыргалым, 
Ичиңдеги сырыңды, 
Биле албадым, ыргалым. 

www.bizdin.kg



Убактымдын талаасы, 
Бүргөн экен турбайбы? 
Ак ыргал мунун ичинде, 
Жүргөн экен турбайбы? 
Тумандуу күнү из чалып, 
Уучулар улайт түлкүнү. 
Ак ыргал, өзүң жаш туруп, 
Маш кылыпсыз күлкүну. 
Шамал тийсе учпаган 
Сайдын куму турбайбы? 
Күлүмсүрөп сүйлөгөн, 
Ак ыргал, кыздын нуру турбайбы? 
Чабак десем, балыкпы? 
Билегиңден, ыргалым. 
Сыр билгизбей ойңогон 
Күлгөнүңдөн, ыргалым. 
Ортон колуң онодой, 
Мойнуң узун сонодой. 
Чыпалагың чын жездей, 
Мойнуң узун бир кездей, 
Абада Чолпон жылдыздай, 
Арка чачың кундуздай, 
Ак ургуздуң сиз бизди ай. 
Көктө Чолпон жылдыздай, 
Көшүлгөн чачың кундуздай, 
Көп күйгүздүң сиз бизди ай. 
Алтындан сөйкө сабагың, 
Ай көрүнөт тамагың. 
Ай көрүнгөн тамактан 
Арып-чарчап бир өпсөм, 
Ачылар бекен кабагым? 
Күмүштөн сөйкө сабагың, 
Күн көрүнөт тамагың 
Күн көрүнгөн тамактан, 
Күйүп-бышып бир өпсөм, 
Күлүшөр бекен кабагым? 
Сизиң менен бизиңден, 
Майда баскан изиңден, 
Кадамдап баскан бутуңдан, 
Калемпир мончок жытыңдан, 
Үйрө кескен ашыңдан, 
Үлпүлдөгөн кашыңдан. 
Сейдене кошкон ашыңдан, 
Серпип койгон кашыңдан. 
Тал чыбыктай боюңду, 
Таза баккын, ыргалым. 
Тамагыңдын тагына 

Маржан таккын, ыргалым. 
Алча деген токой бар, 
Мөмөсү көп, даны күч 
Ак ыргалдын дарты күч. 
Ак ыргал деп көп ырдап 
Арып кеттим шекилди. 
Сакалыма ак кирип, 
Карып кеттим шекилди. 
Агарып аткан таң бекен? 
Агарган таңдай созулган, 
Ааламда сиздей бар бекен? 
Кыярып аткан таң бекен? 
Кыярган таңдай созулган 
Кылымда сиздей бар бекен? 
Агарып аткан таң жаман, 
Ак белес ашуу бербеген, 
Ак мейкин жаткан кар жаман. 
Азын-көбүн бир ойноп, 
Ажырап кеткен жар жаман. 
Көгөрүп аткан таң жаман, 
Көк белес ашуу бербеген, 
Көк мейкин жаткан кар жаман. 
Көбүн-азын бир ойноп, 
Көрүнбөй кеткен жар жаман. 
Ак жибектен тор түйүп 
Баштап кеткен бар бекен? 
Аз гана ойноп, чын күлүп, 
Таштап кеткен бар бекен? 
Ак кагазга чийилип, 
Каттан чыккан, ыргалым. 
Ак оромол, гүл жоолук, 
Сырттан чыккан, ыргалым. 
Кок оромол, гүл жоолук, 
Сырттан чыккан, ыргалым. 
Парандардын6 пашасы 
Булбул деймин, ыргалым. 
Айбан аттын пашасы 
Дулдул деймин, ыргалым. 
Теректердин пашасы 
Чынар деймин, ыргалым. 
Караңгыда мен барсам, 
Ынар деймин, ыргалым. 
Ак жыгачты жошорлоп, 
Ныл кылбасам өлөйүн, 
Атыңдан ыргал, мен сени, 
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Ыр кылбасам өлөйүн. 
Көк жибектен тор түйүп 
Баштап кеткен бар бекен? 
Көп куунап ойноп, чын күлүп, 
Таштап кеткен бар бекен? 
Көйнөгүң кызыл каламы, 
Көрмөйүнчө таркабайт, 
Көкүрөк дарттын амалы. 
Короолу болуп койнуңа, 
Корголоюн, ыргалым, 
Тамчы болуп мойнуңа, 
Шорголоюн ыргалым. 
Алтын пайнек, жез пайнек, 
Бычагымда болбоду. 
Ак чырайлуу ыргалым 
Кучагымда болбоду. 
Күмүш пайнек, жез пайнек, 
Бычагымда болбоду, 
Күн чырайлуу ыргалым 
Кучагымда болбоду. 
Суу аласың шар жерден, 
Бой көрсөттүң ар жерден. 
Торала кызыл буудайым, 
Толмоч сенин бетиңе, 
Дос кылдырган кудайым. 
Аппак кайрак буудайым, 
Ак ыргалдай бетиңе, 
Ашык кылган кудайым. 
Күзгү буудай майзасы, 
Мен амалың болоюн. 
Жазгы буудай майзасы, 
Мен амалың болоюн. 
Жазында бурлап терлесең, 
Мен шамалың болоюн. 
Устун-устун узакка, 
Учкулдар түшсүн тузакка. 
Аманат жанга бир өлүм, 
Ак ыргал түшсүн кучакка. 
Көралбаган көр душман, 
Жарылып өлсүн бычакка. 
Кол булгайсың коргондун, 
Кем жеринен, ыргалым, 
Атаң мени коркутат, 
Мал жеринен, ыргалым. 
Куу карагай буруудан, 
Куркулдай учат жылуудан, 
Кудайым насип кылбаптыр, 

Бир сиз сындуу сулуудан. 
Жаш карагай буруудан 
Жагалмай учат жылуудан. 
Жанагем насип кылбаптыр 
Бир сиз сындуу сулуудан. 
Басар-баспас болгонум — 
Тагдырымдын жоктугу. 
Учар-учпас болгонум — 
Куйругумдун жоктугу. 
Кудай таала берген жок — 
Буйругумдун жоктугу. 
Кыйырдын кызыл түлкүдөй, 
Чубаласың, ыргалым. 
Эшигиң алды катта арык 
Суу аласың, ыргалым. 
Эшик ачып, кол таштап, 
Бураласың, ыргалым. 
Аркырап довул көп жүрсө, 
Алманын шагы кайрылат. 
Арада душман көп жүрсө 
Адамзат жардан айрылат. 

Кой көз 

Кыраандарга алдырбас, 
Сен кырдагы кызыл түлкүсүң. 
Кымындай уйку көрбөдүм, 
Мен кылыгың санап түнкүсүн. 
 
Барчындарга алдырбас, 
Сен бадалда кызыл түлкүсүң. 
Бармактай уйку көрбөдүм, 
Мен баркыңды санап түнкүсүн. 
Кыштоонун башы көлмөнүн, 
Кызылдан жибек көйнөгүң, 
Серепчилеп мен карайм 
Көрүнбөдүң, дүйнө күн. 
Жайлоонун башы көлмөнүн, 
Жашылдан жибек көйнөгүң, 
Сарапчылап мен карайм 
Көрүнбөдүң, дүйнө күн. 
Баарыдан кыйын ушул иш, 
Кайгыңды тартып жүдөдүм. 
Аргымак аттай чалышым, 
Айлымдан тапкан таанышым, 
Азап го экен баарыдан, 
Ажырап карап калышым. 
Тобурчак аттай чалышым, 
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Тобумдан тапкан таанышым, 
Тозок экен баарыдан 
Томсоруп карап калышым. 

Мөлмөлүм 

Саймалуу сары жоолукчан, 
Санааңды санап оолуксам. 
Санаалаш сендей жаркынга, 
Самаган жерден жолуксам. 
Кыймалуу кызыл жоолукчан, 
Кылыгың санап оолуксам. 
Кылыкташ сендей алтынга, 
Кызыккан жерден жолуксам. 
Ак ала чүрөк өрдөгүм, 
Ааламдан жалгыз көргөнүм, 
Айтканды айып көрбөчү, 
Асылкеч, эрке мөлмөлүм. 
Кызыл ала өрдөгүм, 
Кылымдан таап көргөнүм. 
Кыйналып капа болбогун, 
Кыз, беш көкүл мөлмөлүм. 
Асылым селки, ойлогун, 
Азапка түшчү ойдомун. 
Ашыгың жигит мендейди 
Амалсыз алда койбогун. 
Кадыркеч селки, ойлогун, 
Капага түшчү ойдомун. 
Кадырлуу жигит мендейди 
Кайгыга салып койбогун. 

Курусун жердин ыраагы 

Ай тийген сенин сарайың, 
Ай тийгенче карайын. 
Ай тийгенче келбесең, 
Азабың тартып калайын. 
Күн тийген сенин сарайың, 
Күн тийгенче карайын. 
Күн тийгенче келбесең, 
Күйүтүң тартып калайын. 
Жылкы ичинде тай тору, 
Азуусун сайып ат болду, 
Айтышканым ак селки, 
Ажырай көчүп жат болду 
Көпүрө суунун курагы, 
Көз — адамдын чырагы, 
Күндө барып коро албай, 
Курусун жердин ыраагы. 

Ай тийбес тескей муз болот, 
Алтынды соккон уз болот. 
Айда чачын тараган, 
Айнекке жүзүн караган, 
Алтын көкүл кыз менен, 
Акылман жигит дос болот. 
Күн тийбес тескей муз болот, 
Күмүштү соккон уз болот. 
Күндө чачын тараган, 
Күзгүгө жүзүн караган, 
Күмүш көкүл кыз менен, 
Күйөрман жигит дос болот. 

Аркар моюн, колоң чач 

Каркылдап учкан кара каз, 
Каз моюн өрдөк, колоң чач, 
Кучакташып бир жатпай, 
Койчу, 
Көзүмдөн агат мончок жаш. 
Асмандап учкан ала каз, 
Аркар моюн, колоң чач, 
Ажырап сенден калган соң, 
Койчу, 
Акпасын кантип көздөн жаш? 
Идерлүү күчтүү мингениң, 
Сыргалуу тору кашкабы? 
Сыр айтышып бир жатпай, 
О койчу, 
Сырдашым, көөнүң башкабы? 
Алыскы көчкө мингениң, 
Ала бир тору кашкабы? 
Ары айтышып сүйлөшпөй, 
О койчу, 
Ашыгым, көөнүң башкабы? 
Санадым сенин жоругуң, 
Сагындым салкын коюнуң. 
Кагаз кылып тарттырып, 
О койчу, 
Кармасам сүрөт борумуң. 
Жайлообуз Ак-Сай малга жай, 
Жайында жүрдүк көңүл жай, 
Ашыктык иши бек кыйын, 
Алкымдан өтпөй кызыл чай. 
Күлүйпа, Күлнар эки ашык 
Самсаалаган саамайың, 
Сары жылдыздай маңдайың, 
Сагынышып келгенде 
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Күлүйпа, Күлнар эки ашык, 
Ошондо, 
Санамды баскан таңдайың. 
Кызыл ат болсо мингениң, 
Кыргыек болсо салганың, 
Кыпча бел болсо алганың, 
Меймандос болсо алганың, 
Күлүйпа, Күлнар эки ашык, 
Ошондо, 
Кай жерде калат арманың? 
Базардан алган бөз экен, 
Баштын бир көркү көз экен, 
Таа кыямат болгончо, 
Айрылбайлы дечү элең, 
Күлүйпа, Күлнар эки ашык, 
Насылай, 
О дагы жалган соз экен. 
Сөз айтамын термеден, 
Айткан бир сөзүм желдеген, 
Теңтушту теңтуш сагынса, 
Күлүйпа, Күлнар эки ашык, 
Ошондо, 
Күн сайын санап дегдеген. 

Ак жоолук 

Мен жүрөмүн сабылып, 
Жүрөгүм сени сагынып. 
Кечигесиң, келбейсиң, 
Кеттиңби мага таарынып. 
Алкымыңдын актыгы 
Алтын менен жапкандай. 
Тиштериңдин актыгы 
Күмүштөн чеге каккандай. 
Көз үстүндө эки каш 
Калем менен тарткандай. 
Түбөлүккө дос болуп 
Алып алсам жазганбай. 
Алкымың аппак кылайып, 
Акырын сүйлөп муңайып, 
Ашык болуп барганда, 
Алдымдан чыксаң булайып. 
Алкымыңдын агынан, 
Ашык болдум абыдан. 
Ашыктыктын белгиси 
Чыккым келбейт жаныңдан. 
Салынганың ак жоолук, 
Саамай чачың чубалып, 

Көңүлдөш жарым ушу деп 
Көргөндө көөнүм кубанып. 
Айтса арман арылбайт, 
Адамда сиздей табылбайт. 
Ашык болуп сүйбөсө, 
Адамды адам сагынбайт. 
Катка жаздым арзымды 
Каймана сөздө барсыңбы? 
Канеткенде чыгарам 
Ичимдеги дартымды? 
Сен эсиме түшкөндө, 
Туралбаймын токтолуп, 
Сырыңды айтпай сен кеттиң, 
Сыртыңды салып мостоюп. 
Айнектей көзүң чачырап, 
Акактай тишиң жалтырап, 
Асыл секет, сен үчүн, 
Дармансыз калдым алсырап. 
Чынардай болгон боюңдан, 
Чыкпайсың менин оюмдан. 
Бир сүйлөшүп сиз менен, 
Чыкпадым такыр кумардан. 
Тиктесем көзүң ирмейсиң, 
Тиги деп атым тергейсиң. 
Кусадар кылып күйгүзбөй, 
Же, баштагыдай жүрбөйсүң. 
Сөз айтамын азыраак, 
Чолпондой көзүң чачырап. 
Ашыктыктын белгиси, 
Күндө эле дартым ашынат. 
Кызылды кийсең буралып, 
Кылактап чыксаң чубалып. 
Куусам сизге жетпеймин, 
Кыйла дарт мага куралып. 
Анжиян менен Маргалаң 
Барбаган жерим калбаган. 
Алардан чыккан сулуунун, 
Артыгына таң калам. 
Күмүштөн кылган билерик, 
Күндө келем имерип. 
Көбүнчө сизди табалбай, 
Күнчүлүк кетем ийменип. 
Алтындан кылган билерик 
Айда келем имерип. 
Айылыңыздан көрө албай, 
Алыска кетем ийменип. 
Сөйкөңдүн боосун мыктайын 
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Санаа менен жоктоюн. 
Сагынышып келгенде, 
Санабай кантип уктайын? 
Отурган жериң Айгыр-Жал, 
Ойлосом кетет биздин ал. 
Ойлоп жүрүп жете албай, 
Азабын тартып болдум зар. 
Суу алган жериң Чоң-Камыш, 
Булагыңды сагындым. 
Күл жыттанган Айсулуу, 
Тамагыңды сагындым. 
Орто менен жайманы, 
Ойлосом жаным калбады. 
Айтмайынча түгөнбөйт, 
Көкүрөктүн арманы. 
Аңы-Арык менен Аралды, 
Азапка мени не салды? 
Эске алсаңчы, ак жоолук, 
Мага окшогон зардалды. 
Саргайган чөптүн ыраңы, 
Саргайтты жердин ыраагы. 
Бозорткон чөптүн ыраңы, 
Боздоткон жердин ыраагы. 
Ак ичик кийсем тердеймин, 
Алыскы секет кел деймин. 
Сагынгандан көрсөм деп, 
Күндө бир эстеп дегдеймин. 
Көк ичик кийсем тердеймин, 
Көп кечикпей кел деймин. 
Көз жеткис кеткен селкини 
Көрсөм деп күндө дегдеймин. 
Ак-Сайдын сары башында 
Ак жайык Кең-Суу салкынды. 
Айткан менен табалбайм, 
Алыска кеткен жаркынды. 
Кара тоону этектей, 
Калкым консо куралып, 
Кара кемзел, ак седеп, 
Жарашып чыкса буралып. 
Эңкее бүткөн тал беле, 
Татсам оозуң бал беле? 
Көп зарлаймын сиз үчүн, 
Мээр чөбүң бар беле? 
Ак жоолугуң дүрүйө, 
Кирдетпеймин дечү элең. 
Күнү ажал бир келсе, 
Тең кетейин дечү элең. 

Айтамак 

Айтамактын айынан, 
Азыраак обон саламын. 
Асылкеч, сендей сулуудан, 
Арманда кантип каламын? 
Күйгөндөн айтам бир сабак, 
Күйүттү салдың, Айтамак. 
Күйүтүңө чыдабай, 
Айтмак болдум сөз жамап. 
Жаркырап көзүң чолпондой, 
Келбетиң нурдан болгондой. 
Жылуу төшөк, таттуу уйку, 
Койнуңда жатсам ойгонбой. 
Саамай чачың селкилдеп, 
Айттырасың келсин деп. 
Жаралуу аркар көздөнүп, 
Жароокер муңдуу өңдөнүп. 
Санап жүрөм өлгөнчө, 
Сагынып кетем көргөнчө. 
Эстеп жүрөм өлгөнчө, 
Эригип кетем көргөнчө. 
Карарып чачың жалтырап, 
Көп караймын жалдырап. 
Сен эсиме түшкөндө, 
Мен кетемин алсырап. 
Сары ала шайы жоолугуң, 
Санжыргалуу борумуң. 
Санаган сайын үч күйүп, 
Санаадан кетпейт жоругуң. 
Козгойт жүрөк отторун 
Колуңда күмүш билерик. 
Кой десе болбой күнүгө, 
Келемин сени имерип. 
Келгеним сени имерип, 
Кошулсам деймин түбөлүк. 
Түбөлүккө сен көнсөң, 
Ойноп-күлүп жүрөлүк. 
Тамагыңдын актыгы, 
Таң шооласы жарыктай. 
Амал жок сен деп үшкүрөм 
Азапка түшкөн карыптай. 
Азабың тартып ар күнү, 
Айтып жүрөм зар күүнү. 
Ашыктык зардан кутулуп, 
Кошулсакчы бир күнү. 
Колтуктап атка мингизип, 
Колуңду кармап бек кысып. 
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Колума эми тийди деп, 
Кайрылбай учсам көк сызып. 
Кымбатым, кызыл алтынсың, 
Кыялың күмүш жаркынсың. 
Көргөндө көңүл сергиткен, 
Күзгү бир коңур салкынсың. 
Колуң жумшак апапак, 
Үлпүлдөгөн кебездей. 
Абайлап көрсөм сыпатың, 
Адамдан тууган эместей. 

Ак маңдай 

Жаркылдайсың, ак маңдай, 
Сүрөткө боюң тарткандай. 
Алкымыңдын актыгы, 
Күмүш менен жапкандай. 
Ак-Суу менен Турпанды, 
Агарып туман курчады. 
Ак маңдай, сени көргөндө, 
Абыдан болом курсанды. 
Ак-Суу менен Кум-Арык, 
Ак шайыдай буралып. 
Сен үчүн өлсөм арман жок, 
Алыскы соттон суралып. 
Турпандын башы Ала-Сай, 
Нур кызынын баласы ай. 
Ичим жаман бузулат, 
Ийменип мени караса ай. 
Жаман-Суу менен Жийдеден, 
Жатык сөздөн сүйлөгөн. 
Жароокер элең, ак маңдай, 
Ашыктык жайын иргеген. 
Өзөн, Кууш, Артылма 
Үшкүрөм сенин дартыңа. 
Үйрөнүшүп калбасак, 
Жок экен сиздей калкымда. 

Паризат 

Ачылышың Акмандын ой, 
Козосундай Паризат ой, 
Мас кылышың Кеңчаңгет ой, 
Бозосундай, Паризат ой. 
Паризат ой, Паризат оо-оо-ой. 
Даричаңдан кол узат ой. 
Шириндигиң Ташкендин ой, 
Мейизиндей, Паризат ой. 
Манаттыгы Маскөнүн, 

Шайырындай Паризат ой. 
Паризат ой, Паризат оо-оо-ой, 
Даричаңдан кол узат ой. 
Аркар сындуу мойнуңдан ой, 
Бир бурасам дейт элем ой, 
Айкалышып мен сизден ой, 
Сыр сурасам дейт элем ой, 
Паризат ой, Паризат оо-оо-ой! 
Даричаңдан кол узат ой. 

Карарган тоонун боорунан 

Карарган тоонун бооруна, 
Карга айланып конуптур. 
Кадырың санап бир бала, 
Карыгандай болуптур. 
Жогорку тоонун бооруна, 
Жору айланып конуптур. 
Жоругуң санап бир бала 
Жоголчудай болуптур. 
Карарган тоонун боорунан, 
Карарып туман ачылбайт. 
Кадырлаш сени көп санап, 
Какшаган үнүм басылбайт. 

Булак күүсү 

Отурганың чайнектей, 
Эки көзүң айнектей, 
Ашык болуп жете албай, 
Өтөбүзбү дүйнөдөн, 
Күкүк менен Сейнептей. 
Этиң жумшак мамыктай, 
Эркелейсиң талыкпай, 
Жарк этип күлүп койгонуң, 
Таң шоокуму жарыктай. 
Ашык болуп жете албай, 
Өтөбүзбү дүйнөдөн? 
Муңдук менен Зарлыктай. 
Көктөн бел боо кур эшсем, 
Күйүтүңү тарткыча, 
Көк-Ойго түшүп кетпесем, 
Көңүлүм миң сан бөлүнөт, 
Көңүлдөш жарды эстесем. 
Сарыдан бел боо кур эшсем, 
Азабыңды тарткыча, 
Сары-Ойго түшүп кетпесем, 
Санаам бир миң бөлүнөт, 
Санаалаш жарды эстесем. 
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Суйкая басып суу алган, 
Сулпу элечек чубалган, 
Сулууларды көргөндө, 
Султан жаным кубанган. 
Кериле басып суу алган, 
Керме элечек чубалган, 
Келиндерди көргөндө, 
Кербен жаным кубанган. 
Бетиң кызыл табылгы, 
Бейпайга салдың жанымды. 
Кейишке салып, ашык жар, 
Кетирдиң кубат алымды. 
Көк дүрүя көйнөгүң, 
Көп күйдүрдүң дүйнө күн. 
Боз-Жылга менен Жошону, 
Боздосом кудай кошобу? 

Акылдаш жарым, кайдасың? 

Карарып кашың чийилген, 
Кайкалап белиң ийилген, 
Ит абалап келгенде, 
Калкым көрүп коёт деп, 
Калкалап үйгө кийирген. 
Ичкерип кашың чийилген, 
Иймендей белиң ийилген, 
Ит абалап келгенде, 
Энекем көрүп коёт деп, 
Ээрчитип үйгө кийирген. 
Кара тоонун боорунан 
Каркыра болуп үн каттым, 
Секетпай, сенин дартыңдан 
Каракчы болуп түн каттым. 
Каракчы болуп табалбай, 
Кайгырып барып тим жаттым. 
Улуу тоонун боорунан, 
Улар болуп үн каттым, 
Секетпай, сенин дартыңдан 
Ууру болуп түн каттым. 
Ууру болуп табалбай, 
Үшкүрүп барып тим жаттым. 
Айылың Ак-Сай жайласын, 
Ак-ала кулун байласын, 
Акылдаш жарым, кайдасың? 
Кантейин жандын айласын? 
Элиң Кок-Сай жайласын, 
Көк ала кулун байласын, 

Көңүлдөш жарым, кайдасың? 
Кантемин жандын айласын? 

Жайлоонун гүлү 

Асмандап учкан жагалмай, 
Айланып жемин таба албай. 
Абдан капа боломун, 
Айда айланып баралбай. 
Көкөлөп учкан жагалмай, 
Көкөлөп жемин табалбай. 
Көбүнчө капа боломун, 
Күндө айланып баралбай. 
Жайлоого чыктым эрмекке, 
Жайлоонун гүлүн термекке. 
Жайлоонун гүлү дары дейт, 
Жалындап соккон жүрөккө. 
Кыштоого чыктым эрмекке, 
Кыштоонун гүлүн термекке. 
Кыштоонун гүлү дары дейт, 
Кыйналып соккон жүрөккө. 

Ак калтар 

Агала зоого куш жүргөн 
Ашыкка менче ким күйгөн? 
Алгысы келбейт кимдердин, 
Ак алма турса бүрдөгөн? 
Ар жагында кыраңдан 
Ак калтар чыгып сыланган. 
Көрө коюп калтарды, 
Көз уялып жалтанган. 
Жанашам деп боз балдар, 
Жадаган экен көп жандар. 
Жүрөктөгү табылбай, 
Жүргөн экен ак калтар. 
Айткан сөз жетер болжолго, 
Айлыбыз жакын конгондо. 
Алты айга толгон кез экен, 
Ак калтар атка конгонго. 
Канаты сынса кетилет, 
Кайрадан өсөт, жетилет. 
Алыстан кыраан качырса, 
Калбачы, калтар, бекинип. 
Кокустан душман кеп айтса, 
Сырыңды айтпа чечилип. 
Ак кептер учат зоо менен, 
Ак туйгун учат боо менен. 
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Акылдаш калтар ай үчүн, 
Кеп жазылат ой менен. 
Бардык жерди жойлогон 
Бадалда калтар сен элең. 
Жойлосо түшөр бекен деп 
Башатка капкан койгон мен. 
Баарлашсам деп ойлойм 
Акылың болсо, ойлон сен. 
Кыялуу жерди жойлогон, 
Караанда калтар сен элең. 
Кыдырса түшөр бекен деп, 
Кыяга капкан койгон мен. 
Сен бир учкан бөдөнө, 
Мен бир кыргый жутунган, 
Жетип илип аларда 
Тарууга түшүп кутулган. 
Аралаш айт кыйкырып, 
Таруунун ээси ант урган, 
Издеп бир табар машкем жок, 
Мен амалсыздан калтыргам. 
Мен бир ителги жутунган, 
Мүнүшкөрүм тап билбей, 
Байлап го турат бутумдан. 
Суу түбүнө чөксөм да 
Калбаймын сенин артыңдан, 
Кайра учуруп алдырып, 
Айырсаң боло дартымдан. 
Атың сенин — ак келин, 
Азабың тарттым мен сенин. 
Имере тартып кармасам 
Алмадай болгон эмчегиң. 
Койдум «азап» атыңды, 
Кошот эки жакынды. 
Өзүң ойлоп билерсиң 
Ичимдеги дартымды. 
Асмандагы жетиген, 
Ал эмне үчүн жетиден? 
Сен үчүн күйгөн жүрөктүн 
Жалынын кимге өчүртөм? 

Акнуска 

Элимде жүрсөң куштармын, 
Эси даана Акнуска, 
Эй, сизге куштармын. 
Калкымда жүрсөң куштармын, 
Хан кызындай, Нускайым, 
Караңды көрсөм куштармын. 

Калкымда жүрсөң тынбадым, 
Хан кызындай, Нускайым, 
Кара көз деп ырдадым. 
Элимде жүрсөң тынбадым 
Эси даана, Нускайым, 
Эми сизди ырдадым. 
Алыска чыгып карасам, 
Агарган тоолор көрүнөт. 
Аңгемелүү, Нускайым, 
Акылым сизге бөлүнөт. 
Көрүнөө чыгып карасам, 
Көгөргөн тоолор көрүнөт. 
Көркөм сулуу, Нускайым, 
Көңүлүм сизге бүлүнөт. 
Кулпурасың кундуздун 
Баласыдай, Нускайым. 
Караганың зар бото 
Аласыдай, Нускайым. 
Көрмө өрүк ичинде, 
Даанасыдай, Нускайым. 
Элиргениң эликтин 
Баласыдай, Нускайым. 
Эт-жүрөктүн ичинде 
Даанасыдай, Нускайым. 
Тоту куштай тотуну 
Эч бендеге салбасын, 
Айнуска хандын отуну. 
Беш тал чачың белгиси, 
Тумарыңнан Айнуска 
Беш күн көрбөй нас чексем, 
Кумарыңнан Айнуска. 
Он беш тал чачың белгиси, 
Тумарыңнан Айнуска 
Он күн көрбөй нас чексем, 
Кумарыңнан Айнуска. 
Кайтып жайлоо көчөрдө, 
Каттап кийдиң торкону, 
Тандап миндиң жоргону. 
Хан кызыдай, Нускайым, 
Кайненеден коркобу. 
Парандада туйгунум, 
Баласыдай, Нускайым. 
Бакка бьнпкан үзүмнун, 
Садасыдай, Нускайым. 
Элүү менен кырк жашта, 
Этең барда Айнуска. 
Эргештирип үлгү алып, 
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Эсиң даана көрүнөт, 
Жеңең барда Айнуска 
Он беш жашка толо элек, 
Орундуу кепти сүйлөсөң. 
Оттусалып биздерге, 
Убал кылып күлбөсөң. 
Бек кызыдай, Нускайым, 
Бешигинде экенде, 
Бештен сөйкө тагынган. 
Бербей өскөн байыртан, 
Безеленген боз уул, 
Мейли кылып сагынган, 
Арамзаада Айнуска, 
Алты жашар маалыңда, 
Атакеңнин барыда, 
Алтыннан сөйкө тагынган. 
Ак маралдай боюңду, 
Арзы кылган боз уул, 
Бир көрүшкө сагынган. 
Мындай айтып жүргөнүм. 
Мовасы жок, Айнуска. 
Бул ашыктык мукамым, 
Күнөөсү жок, Айнуска. 
Буруп тилим сайратам, 
Жокчулугун тарттырбай, 
Мурза өткөн өз атам. 
Ай чырайлуу, Нускайым, 
Азыр тилим сайратам. 
Ак кагазга кат чийип, 
Азиреттен дуба алган, 
Акун молдо кайнатаң. 
Акылыңа киргинче, 
Армандуу өткөн өз атаң. 
Азим шаар Кашкардан, 
Ай бике алса бутуна, 
Жуп жарашат, Айнуска. 
Ак арканмын жамынсаң, 
Куп жарашат, Айнуска. 
Алды-качты кеп болот, 
Наалат атка мен коном, 
Айтып жүргөн лакабы, 
Атаңызда жок бекен? 
Ак аркактан чапаны, 
Мукамым менен дал кылып, 
Булбул тилим бураган, 
Буулум менде жок бекен? 
Муну кимден алдың деп, 

Мында жүргөн элибиз, 
Мынча айгып сураган. 
Имерилип келгеним, 
Эч билбейт такыса, 
Хан кызыдай, Нускайым, 
Кастап сизге тигилдиң, 
Калкыбыздан мурас деп, 
Калган шундай жигитке. 
Айнуска өзү чечен деп, 
Ашык болом шуга деп, 
Арзы кылган нечендер, 
Даң кылганын айтамын. 
Ачуу ушак кеп чыгып, 
Кеп кылганын айтамын. 
Жаным секет, Нускайым, 
Жасы тобор элиңде, 
Жаным шуга жетсек деп. 
Жаш чырпыктай боюңдан, 
Бир ороло кетсек деп, 
Арман кылган ар кимдер. 
Жаңы баар жазында, 
Жаңы өскөн салгындай. 
Жалган жапсак кеп кылып, 
Шамал болот ар кандай. 
Атанган байдын баарысы, 
Ак сандыкта пул койгон. 
Атың даңктуу элиңде, 
Айнуска деп ким койгон. 
Алтындан соккон зарындай, 
Адими кийсең жарашкан, 
Ак шумкардын парындай. 
Жибек торго чулчунган, 
Бул жүргөндүн ичинде, 
Буудайыктай ылганган, 
Булбулусуң, Нускайым. 
Жоодураган табырдын, 
Күлгүнүсүң, Нускайым. 
Асмандан жерге туу болуп, 
Айланбай көлдөн казды алган, 
Адеп көрүп саздалган, 
Шумкардайсың, Нускайым. 
Ак паашанын колунда, 
Абайлаган тапчынын, 
Тулпарысың, Нускайым. 
Бак ичинде ойногон, 
Балалуу өрдөк чүрөгү. 
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Бапалаганды тыңшабай, 
Баатырлардай жүрөгү. 

Ак Суусар 

Эрекче айдай элиңиз, 
Ак ыргайдай белиңиз, 
Азил тайпа кеп урган, 
Ак Суусар биздин теңибиз. 
Ойномок, күлмөк жаштыктан, 
Отту салдың кастыктан. 
Жар ойномок жаштыктан, 
Жалынды салдың кастыктан. 
Ашыктык жолун ак айтам, 
Ышкынын жолу ырды айтам, 
Колдой турган пирди айтам. 
Алма бышпайт багында, 
Ак Суусар турат табында, 
Куштар болдум күйүгүп, 
Ак Суусар сиздей балага. 
Айылдан чыксаң буралып, 
Ак ичик кийип суйсалып. 
Короодон чыксаң ыргалып, 
Кеп айталбай жүрөмүн, 
Ак Суусар сизден уялып. 
Агарган зоонун боорунда, 
Ак шумкар шаңшып отурат. 
Көгөргөн зоонун боорунда, 
Көк шумкар шаңшып отурат. 
Күңгөйдөн учкан көк куштай, 
Күйгүзөсүң, Ак Суусар. 
Көңүлүң сүйгөн жарыңа, 
Сөйкөнөсүң, Ак Суусар. 
Эгизден учкан ак куудай, 
Сызып келем, Ак Суусар. 
Ак ыргайдай боюңа, 
Кызып келем, Ак Суусар. 
Калк ичинде жакшыны, 
Кандай десең саз келет. 
Хан кызындай Суусарды, 
Сулуу десең пас келет. 
Айлымдагы Суусарды, 
Ар канча айтсак аз келет. 
Ача куйрук кардыгач, 
Абал баар жаз келет. 
Жакшынын кызы Суусарга, 
Жамбы тартсак аз келет. 
Бакыртпай төөнү тиздеген, 

Гүлбарчындай Суусарды, 
Бала көрсө сиз деген. 
Короодо төөнү тиздеген, 
Коңур бала Суусарды, 
Кожолор көрсө сиз деген. 
Жайлооң эгиз көбүргөн, 
Жаным Суусар дегенде, 
Жамгырдай жашым төгүлгөн. 
Конушуң майдан көбүргөн, 
Колуңнан көхар төгүлгөн. 
Жаным Суусар дегенде, 
Көзүмдөн жаш төгүлгөн. 
Колум тийбей селт этип, 
Коёнчо бар сактыгың- 
Жоодурап нуруң төгүлгөн, 
Чотор чапар актыгың. 
Алтындан артык пардайым, 
Айдай толук айдайым. 
Күмүштөн артык пардайым, 
Көркөм сулуу айдайым. 
Көркөм боюң көргөндө, 
Куп күйгүзөт кудайым. 
Кудайым сүйгөн бандасы, 
Аргымак минип уу уулайт. 
Ашыктыгым билсе деп, 
Артыңда бозой ыр ырдайт. 
Ак Суусар сенин башыңа, 
Ар дайым мээнет бербесин. 
Ак үйүңдүн төрүндө, 
Алтын бешик тербелсин. 
Бешик бооң бек болсун, 
Тууган уулуң бек болсун. 
Кызың кийсин кымкапты, 
Уулуң кийсин зардапты. 
Кол булгаймын коргондон, 
Бери келгин, Ак Суусар, 
Коркпойсуңбу убалдан? 
Алтындын кени кайда бар? 
Аркырап аккан сайда бар. 
Алма бурак койнуңда, 
Бир күн жатсам пайда бар. 
Күмүштүн кени кайда бар? 
Көгөрүп аккан сайда бар. 
Гүл бураган койнуңда, 
Бир кеч жатсам пайда бар. 
Түндөсү жатсам түшүркөп, 
Түтүн жанат оозуман. 
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Аттаңа, сизди дегенде, 
Атайлап кобом ордуман. 
Жалын чыгат оозумдан, 
Күйөбү десем жалын жок. 
Жүрөгүмдүн башында, 
Ак Суусар, сизди дегенде, 
Ырп этерге алым жок. 
Ак шайыдан көйнөгүң, 
Куп жарашат боюңа. 
Ак Суусар деп ак урам, 
Аларсыңбы оюңа? 

Кайнарым 

Өркөчтөп аккан дарыя, 
Эрикпей кечип салайын, 
Эриксем Кайнар барайын. 
Кушумду салдым өрдөккө, 
Куштар болдум көрмөккө. 
Жар башында жашыл гүл, 
Бирин алдым, Кайнарым. 
Жаш экенде көзүңдүн, 
Нурун алдым, Кайнарым. 
Кыр башында кызыл гүл, 
Бирди алдым, Кайнарым. 
Кыз экенде көзүңдүн, 
Нурун алдым, Кайнарым. 
Балырды жайлайт байларым, 
Баладай сулуу Кайнарым. 
Топчу кулак тору атты, 
Сен минесиң, Кайнарым. 
Томугуну тайдыра 
Теминесиң, Кайнарым. 
Кайчы кулак кара атты, 
Сен минесиң, Кайнарым. 
Кабыргасын капшыра, 
Теминесиң, Кайнарым. 
Утурку тоодо ышкырган, 
Уларың менмин, Кайнарым. 
Уйку-соодо дегдеткен, 
Тумарың менмин, Кайнарым. 
Кокту жерде таштаган, 
Пенти барбы, Кайнарым. 
Колтугунда сактаган, 
Канты барбы, Кайнарым. 
Талаш жерде таштаган, 
Пенти барбы, Кайнарым. 
Таңдайында сактаган, 

Канты барбы, Кайнарым. 
Эл байлабас эгиз кыр, 
Тең жайлайлы, Кайнарым. 
Элимде душман көп экен, 
Бел байлайлы, Кайнарым. 
Калк жайлабас кара кыр, 
Тең жайлайлы, Кайнарым. 
Калкымда душман көп экен, 
Бел байлайлы, Кайнарым. 
Эгизги жолум кум болду, 
Элик көз Кайнар деп жүрүп, 
Элимде башым шум болду- 
Капталкы жолум кум болду, 
Кара көз Кайнар деп жүрүп, 
Калкыма башым шум болду- 
Алганым болсоң 
Көк бараң мылтык асынып, 
Көкмөгүн аттым жайынан. 
Көрүнөө чыгып айрылдык, 
Көр оокат сенин айыңан. 
Ак бараң мылтык асынып, 
Аркарын аттык жайынан. 
Ашкере чыгып айрылдык, 
Аз бир ай оокат айынан. 
Ак жибектен тор түйүп, 
Ак зоого жайдым торумду. 
Ак шумкар түшсө торума, 
Салганым болсо дейт элем. 
Көз тааныш жарым болгуча, 
Алганым болсо дейт элем. 
Көк жибектен тор түйүп, 
Көк зоого жайдым торумду. 
Көк шумкар түшсө торума, 
Салганым болсо дейт элем. 
Көз тааныш жарым болгуча, 
Алганым болсо дейт элем. 
Ак зоонун башы мейкиге, 
Ак марал оттойт секиге. 
Ашкере ойноп жүрүүгө, 
Акмактар койбойт эркиме. 
Көк зоонун башы мейкиге, 
Көк марал оттойт секиге. 
Көрүнөө ойноп жүрүүгө, 
Көргөндөр койбойт эркиме. 
Кара тоонун этеги, 
Карчыга шилтеп өтөйүн. 
Кара тору кара жан, 
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Как элес бышкан алмаңдан, 
Карматып койгун кетейин. 

Өзгөчөм 

Боз талаа-боз талаа, 
Айгарттын өзү кең талаа, 
Баталбадым өзгөчөм. 
Басып барып койнуңа, 
Жаталбадым өзгөчөм. 
Өзгөчөм, боюң ыргалган, 
Кулагым сындуу болсун деп, 
Куйма алтындан сырга алган. 
Тутканым белги болсун деп, 
Чеберлерден үлгү алган. 
Жаңыттуу күнү ит салып, 
Уучулар алат түлкүнү. 
Олдо сулуу өзгөчөм, 
Эжеңизден үйрөнүп, 
Мас кылыпсың күлкүнү. 
Кыр текеси байырым, 
Кылым кыргыз ичинде, 
Кымча бел келин шайырым. 
Тоо текеси байырым, 
Толгон кыргыз ичинде, 
Толмоч келин шайырым. 
Мунан бардым Үч-Коргон, 
Майсасына мал койгон, 
Ак бетине кал койгон. 
Келте ойрума чыкканда, 
Боздойт элем, өзгөчөм. 
Кечки шамды баткызып, 
Түндө айлыңды жаткызып, 
Козгойт элем, өзгөчөм. 
Акем аттуу чал туюп, 
Кууп карма дей жазды, 
Короодо көк ит жей жазды. 
Бейбилегиң былк этет, 
Майда чачың шылк этет. 
Бейбилегим ашыгым, 
Баякы жерде кармабай, 
Пай-пай менин жаштыгым. 
Согончогуң былк этет, 
Соору чачың жылт этет. 
Ошол жерде кармабай, 
Олдо менин боштугум! 

Сардал кыз 

Ак Сардал кыз, Сардал кыз, 
Сен да жалгыз мен жалгыз. 
Берейин десем мал таңгыс, 
Бералбадым, Сардал кыз. 
Ак боз аттын куйругу, 
Алтын десем кылга окшойт. 
Экөөбүздүн ортобуз, 
Айчылык десем жылга окшойт. 
Көк боз аттын куйругу, 
Күмүш десем кылга окшойт. 
Экөөбүздүн ортобуз, 
Күнчүлүк десем жылга окшойт. 
Көк өгүздү кубалап, 
Оолуккамын, Сардал кыз. 
Көк белестин түбүндө, 
Жолуккамын, Сардал кыз 
Ак өгүзүм кубалап, 
Оолуккамын, Сардал кыз. 
Ак белестин түбүндө, 
Жолуккамын, Сардал кыз. 
Ала буйла ак шакка, 
Коно берген, Сардал кыз. 
Жаккан отум арчадан, 
Жат болчумун барчадан. 
Күйгүзгөн отум арчадан, 
Көөнүм калды барчадан. 
Өйүзгү эгиз тоо жаман, 
Өздөн чыккан жоо жаман. 
Ала болгон эл жаман, 
Арадан уккан кеп жаман. 
Аскалуу тоонун боорунда, 
Кайың болот турбайбы. 
Иренде салбай түз болбос, 
Санактан өтпөй жүз болбос. 
Катын кыркка жеткенде, 
Кайтып жана кыз болбос. 
Кекилик учат закымдап, 
Жүрдүм эле, Сардал кыз, 
Келин, кызга жакындап. 
Сатыкчы келет жайлакка, 
Нанын түйөт белбакка. 
Карабайсың мен жакка, 
Көп карайсың эл жакка. 
Бүкүрөйгөн үч кемпир, 
Буура төөдөй күч кемпир. 
Атырайган үч кемпир, 
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Айгыр аттай күч кемпир. 
Басып алып колумду, 
Кайырганын айтамын. 
Төө чепкеним, чапаным, 
Айырганын айтамын. 
Энеси жакшы киши экен, 
Алдейлеп бала сооротот. 
Атасы жаман киши экен, 
Сап дөбөтүн тукуруп, 
Саканак менен башка уруп, 
Кууп чыкты короого, 
Жата калдым ороого. 
Чапкан эле как башка, 
Тийип кетти как кашка. 
Чапкан жери бүлөөдөй, 
Эртеден кечке көрүнбөй, 
Качып жүрдүм күйөөдөй. 
Агарган тоонун боорунда, 
Чубаласың Сардал кыз, 
Көп зарланып ырдасам, 
Узанасың, Сардал кыз. 
Эшик менен тешикти, 
Бирлештирген, Сардал кыз. 
Эки кызык көңүлдү. 
Кирлештирген, Сардал кыз. 
Эшик менен тешикти, 
Туташтырган, Сардал кыз. 
Эки кызыл корозду, 
Мушташтырган, Сардал кыз. 

Сен алмасың гүлдөгөн 

Сен деле бышкан чиесиң, 
Уктасам түшкө киресиң. 
Уйкумду бузуп ойготуп, 
Кай күнү колго тиесиң. 
Сен алмасың гүлдөгөн, 
Мен терегиң бүрдөгөн. 
Экөөбүзгө тең арман, 
Кошулуп бирге жүрбөгөн. 
Алманы жесек үйлөшүп, 
Айылда жүрсөк сүйлөшүп. 
Өрүктү жесек үйлөшүп, 
Өзгөндө жүрсөк сүйлөшүп. 
Коонду жесек үйлөшүп, 
Короодо жүрсөк сүйлөшүп. 
Тарбызды жесек үйлөшүп. 
Ташкенде жүрсөк сүйлөшүп. 

Эңилтип кетмен көп чабып, 
Кобук болгон билегим. 
Олда карай көз зирегим 
Оң келер бекен тилегим? 
Аткан таңдай ай жарык, 
Ак мектепке бир барып. 
Айтсам сонун ошол күн, 
Эсиңдедир ошол түн. 
Өзгөрүү бар, өзгө бар, 
Экөөбүз жүрөр көчө тар. 
Өткөндөрдү оңосок, 
Экөөбүздөй нечен бар. 
Атаңдын жайы Шилбили, 
Атагың мага билинди. 
Домбрачы дамы бар, 
Таш дубалдан тамы бар.  
Там башыда 
Жом жөбүлдөн хобу бар. 
Желкесиде тобу бар, 
Маңдайыда дөңү бар. 
Кара-Сай кыштоо жериңиз, 
Камчыдан ичке белиңиз, 
Качбай бери келиңиз. 
Сулуунун баары кайда экен, 
Жыланды, сөгөт, чарда экен. 
Буларды барып мен көрдүм, 
Булар да сизге жеткен жок, 
Жеткен менен өткөн жок. 

Ай, келин 

Ээй, көзүң айнек, тилиң бал, 
Көп адам сизге ынтызар. 
Жагалмай канат кашыңдан, 
Жайылган кара чачыңдан. 
Жаагыңдан чыккан саамайың, 
Калтардын тал-тал жүнүдөй. 
Тамаша кылып мен турсам, 
Таң атканча билинбей. 
Салкындан бүткөн иреңиң, 
Зардагы чолпон жылдыздай. 
Айлыңдан уктум бир келип, 
Арманда кылдың тургузбай. 
Билегиңдин актыгы, 
Билериктен агыраак, 
Атагыңды чыгарып, 
Ак келин деп ырдадым. 
Ак келин деп ырдасам 
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Ачылды жакшы сырларың. 
Сизге арнадым ырларды, 
Көргөндө жүрөк дем болот. 
Таң атар учкан туйгундун, 
Издегени жем болот. 
Өрдөктөй экен сүрөтүң, 
Эртелеп кошкон тилегиң, 
Шуру менен берметтей, 
Суктандырат келветиң. 
Кекиликтей бедериң, 
Келтирип таккан седебиң. 
Байкааш элден бөлөкчө, 
Башкача сенин су]ютуң. 
Курву-курву курвуңнан, 
Кувулуп чыккан үнүңнөн. 
Кувулжуган ойнуңнан, 
Жетпей калсам мен саңа, 
Өлүгүм чыксын койнуңнан. 

Ак Седеп 

Алты кабат ак седеп, 
Ак мойнуңда болсомчу ай. 
Алты жашар баладай, 
Как мойнуңда болсомчу ай. 
Жети кабат ак седеп, 
Ак мойнуңда болсомчу ай. 
Жети жашар баладай, 
Так койнуңда болсомчу ай. 
Ак тайлакка ком артса, 
Үркө салбас болсочу ай. 
Ак эмчекке кол салса 
Түртө салбас болсочу ай. 
Алтындан сөйкө салынган, 
Кулагыңда болсомчу ай. 
Ар дайым барып сув алган, 
Булагыңда болсомчу ай. 
Күмүштөн сөйкө салынган, 
Кулагыңда болсомчу ай. 
Күндө барып сув алган, 
Булагыңда болсомчу ай. 
Ойлоп бир ойлоп отурсам, 
Оору айланат башыма. 
Самап бир самап отурсам, 
Сары айланат башыма. 
Саардан кечке ырдасам, 
Ак Седеп келбейт кашыма. 

Даткайым 

I 
Бейкасам кийсе жеңи тар, 
Этке тийсе муңайым. 
Караны кийсе жеңи тар, 
Этке тийсе муңайым. 
Айланып тоодон кетпеген, 
Ак аркан салса жетпеген, 
Аркар мүйүз текелер, 
Зоодо болот Даткайым. 
Жакшы менен ойносоң, 
Соода болот Даткайым. 
Жаман менен ойносоң, 
Коога болот Даткайым. 
Качырып зоодон кетпеген, 
Кыл аркан салса жетпеген, 
Кылая мүйүз текелер, 
Зоодо болот Даткайым. 
Жакшы менен ойноп жүр, 
Соода болот Даткайым. 
Жаман менен ойносоң, 
Коога болот Даткайым 
Капталдын отун оттогон, 
Кайкынын чаңын жокшогон, 
Кара атан кимдин малы экен? 
Какылдатып какшаткан, 
Даткайым кимдин жары экен? 
Белестин отун оттогон, 
Белестин чаңын жокшогон, 
Баш атан кимдин малы экен? 
Безилдеткен, какшаткан, 
Даткайым кимдин жары экен? 
Тескейди тээп оттогон 
Тел күрөң кимдин малы экен? 
Дегдетип жүрүп ойногон, 
Д;1ткайым кимдин жары экен? 
Капталдагы кайыңдай, 
Калтырайсың Даткайым. 
Кандар салган жабдыктай, 
Жалтырайсың Даткайым. 
Белестеги ыргайдай, 
Белиң ничке шыргайдай, 
Калтырайсың Даткайым. 
Кок белден чыккан куюнду, 
Даткайым сизди дегенде, 
Көзүмөн аккан жашыма, 
Көкүрөгүм жуулду 
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Ак белден чыккан куюнду, 
Даткайым сизди дегенде, 
Армансыз аккан жашыма, 
Акырегим жуулду 

II 
Кара бир тоонун боорунан, 
Кайыптай учкан куш болот, 
Кара көз сулуу Даткайым 
Кандай бир бенде туш болот? 
Муздак бир тоонун боорунан 
Бургулап учкан куш болот, 
Бурма көз сулуу Даткайым 
Буюрган бендең туш болот. 
Аркардын изин кум билет, 
Атыңдан айтсам эл билет, 
Даткайым десем ким билет? 
Аркардай сиздин мойнуңдан, 
Бир бурасам дейт элем, 
Айкалышып, мен сизден, 
Сыр сурасам дейт элем. 
Кара козу телдейим, 
Калкымда жоктур сендейим. 
Эгиз козу телдейим, 
Элимде жоктур сендейим. 
Сен дебейин сиз дейин, 
Сиздейди кайдан издеймин. 
Эгиз бир тоонун аскасы, 
Экөөбүзгө тең арман, 
Элибиздин башкасы. 
Кара бир тоонун аскасы, 
Экөөбүзгө тең арман, 
Калкыбыздын башкасы. 
Ак зоонун башы ак жалтаң, 
Аңдабай басып тайгылдым, 
Аз гана күлүп, көп ойноп, 
Даткайым сизден айрылдым. 
Көк зоонун боору көк жалтаң, 
Көрбөй бир басып тайгылдым, 
Көп гана ойноп, аз күлүп, 
Даткайым сизден айрылдым. 

Жайнагым 

Айылыңа мен барып, 
Аңдаштырып карасам, 
Ургаачынын ичинде, 
Уз экенсиң, Жайнагым. 
Айланышып кеп салсам, 

Кыз экенсиң, Жайнагым. 
Асилде менин гүлзарым, 
Сиз экенсиз, Жайнагым. 
Амирканы мастилар, 
Сизге ылайык, Жайнагым. 
Күмүш жүгөн, куюшкан, 
Бизге ылайык, Жайнагым. 
Күлкү менен тамашаң, 
Сизге ылайык, Жайнагым. 
Жаами ырымды таштайын, 
Жаңыдан кошуп чыгарган, 
Жайнагымдан баштайын. 
Көйкөлгөнүң корпо ичик, 
Барасындай, Жайнагым. 
Асилдигиң ак таңга, 
Сарасындай, Жайнагым. 
Кашкинеңди карасам, 
Бара ичиктин четинде, 
Кундузундай, Жайнагым. 
Көзкинаңды карасам, 
Абадагы чолпондун, 
Жылдызындай, Жайнагым. 
Аркаңдан күйүп, ак урган, 
Бир бизиңден, Жайнагым. 
Ак урдуруп күйгүзгөн, 
Бир сизиңден, Жайнагым. 
Айылыңдын үстүндө, 
Кошуң жүрөт, Жайнагым. 
Ову тартып үшкүрүп, 
Аркаңдан күйүп жете албай, 
Досуң жүрөт, Жайнагым. 
Уйканаңдын үстүндө, 
Кошуң жүрөт, Жайнагым. 
Үшкүрүп ырдап жеталбай, 
Досуң жүрөт, Жайнагым. 
Карай тоонун боорунан, 
Кар көтөрүп дам алып, 
Тураар бекен Жайнагым? 
Какшаган жарым доошу деп, 
Угаар бекен Жайнагым? 
Карал кылган жерине, 
Чыгаар бекен Жайнагым? 
Ак зовдун мөңгү кар, 
Ай чырайлуу Жайнагым, 
Ак урдуруп күйгүзүп, 
Адамды кылдың мынча зар. 
Аласти кийген өңүрүң, 
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Азил оюн габ урсаң, 
Алсам дейт бейар көңүлүм. 
Кызылды кийген өңүрүң, 
Кылыгы жакшы Жайнагым, 
Кыз алган жарым болсо деп, 
Кызыгат бейар көңүлүм. 
Азуулап чакыч чайнайсың, 
Ак курду белге байлайсың, 
Адамды көрсөң жайнайсың. 
Жайнап койсоң күйөмүн, 
Жаныңа басып баралбай, 
Узактан күйүп жүрөмүн. 
Сенин ак дөшүң бүткөн чынардан, 
Кыл чачың бүткөн тумардан. 
Ак Жайнак сизди мен алып, 
Анан бир чыксам кумардан. 
Кыргыйдай көзүң кылайтып, 
Кыяда жүрсөң бир күйөм. 
Кылар бир ишим унутуп, 
Кыжаалат болуп мен жүрөм. 
Секин басып селт этип, 
Сен да жакшы, Жайнагым. 
Сени кошуп ырдаган 
Мен да жакшы, Жайнагым. 
Секин басып селт эттиң, 
Сен жүрөгүм дегдеттиң. 
Кызылды кийген пастиңиз, 
Мунчалык устат болупсуз, 
Канчага келген жашиңиз? 
Жашиңди сурап жылыңды, 
Сүрүп жүрөм, Жайнагым. 
Аркаңнан асти жеталбай, 
Күйүп жүрөм Жайнагым. 
Аралап басып кечеси, 
Баралбадым, Жайнагым. 
Алты ооз ширин габиңди, 
Алалбадым, Жайнагым. 
Өз элимден ажырап, 
Өзүмчө келген бул башым, 
Өзгөчө Жайнак курдашым. 
Жаамы элимден ажырап, 
Жаңгыз келген бул башым, 
Жангинам, Жайнак курдашым, 
Ак дегенде алымды, 
Алдың, Жайнак, жанимди. 
Ү дегенде үшүмдү, 
Алдың, Жайнак, күчүмдү. 

Кандай кылам, Жайнагым, 
Саңа эле түшкөн кушумду. 

Кыз Жибек 

Атымды койдум кыякка, 
Ыраң Көлдүн өзүдөн, 
Быйыл келдим шуякка. 
Кең Ак-Сувду сурасам, 
Катар-катар бел экен, 
Кадыры зор эл экен. 
Кең Ак-Сувдун кыздары, 
Сулувудан сурасам, 
Капчыгай товдун музу экен. 
Кадыркул чалдын кызы экен. 
Калк ичиден сурасам, 
Сулувлугу жагыдан, 
Кыз-Жибек аттув кыз экен. 
Кызыл ала гүл кылып, 
Кыйындар сырлайт кагазды. 
Кылыгы жакшы Кыз-Жибек, 
Кыйладан көөнүм сага ашты. 
Топ-топ чыккан кызыл гүл, 
Бурагысың, Кыз-Жибек. 
Токтомушта көп кыз бар, 
Сен чырагысың, Кыз-Жибек. 
Чыга элек менин мурутум, 
Ак болгуча ырдайын. 
Желедеги тай кулун, 
Ат болгуча сыйлайын. 
Оң-тетири гүл кылып, 
Оймочу сырлайт кагазды. 
Олуту жакшы Кыз Жибек, 
Оңдувча көөнүм саңа ашты. 
Чечендир биздин жерибиз, 
Чегитир сиздин элиңиз. 
Чегитирдин кыздары, 
Чырагысың, Кыз-Жибек. 
Бийик, чыңдан кулаган 
Булагысың, Кыз-Жибек. 
Алыскы товдо ышкырган, 
Улар бекен Кыз-Жибек? 
Ашыглыктын бир бозой, 
Кумар бекен Кыз-Жибек? 
Күнгөйлүв товдо ышкырган, 
Улар бекен Кыз-Жибек? 
Коз жоварын арттырган, 
Кумар бекен Кыз-Жибек? 

www.bizdin.kg



Топ-топ арча, топ арча, 
Товарын алдың, Кыз-Жибек. 
Көп каратып көзүмдүн, 
Жоварын алдың, Кыз-Жибек. 
Ак белимдин тогомун, 
Кур дедиңби, Кыз-Жибек? 
Ак уруп менин артымдан, 
Жүр дедиңби, Кыз-Жибек? 
Кымча белге байлаган, 
Кур дедиңби, Кыз-Жибек? 
Куйүт тартып артымдан, 
Жүр дедиңби, Кыз-Жибек? 
Көл боюнда көп өрдөк, 
Бирин атсам Кыз-Жибек. 
Сагынган сырды бүт ачып, 
Бир күн айтсам Кыз-Жибек. 
Көркөм боюң көрбөсөм, 
Көңүл турбайт дарт ашып, 
Көркөм сулув Кыз-Жибек, 
Көздөгөн бозой сизге ашык. 
Сардал боюң көрбөсом, 
Саркарда сулув Кыз-Жибек, 
Санаган бозой сизге ашык. 
Жай жайловуң Кара-Таш, 
Жайдары сулув керме каш. 
Ойномок күлмөк белгиси, 
Он сегиздей кайран жаш. 
Айылың конгон Кара-Таш, 
Алтыным сулув кара каш. 
Ашыглыктын белгиси, 
Артыкча он беш кайран жаш. 
Эгизден түшкөн тунук сув, 
Шар болоюн, Кыз-Жибек. 
Эл ичинде мен сизге, 
Жар болоюн, Кыз-Жибек. 
Кырдан түшкөн тунук сув, 
Шар болоюн, Кыз-Жибек. 
Кызыглыктан мен сизге, 
Жар болоюн, Кыз-Жибек. 

Ашыглык 

Айылың үстү ширалжин, 
Айылдаш болдук бир ;1лдын. 
Айылдаш болмок бат экен, 
Эс тартмак кыйын дарт экен. 
Коровуң үстү ширалжин, 
Коровлош болдук бир алдын. 

Коровлош болмок бат экен, 
Кол тартмак кыйын дарт экен. 
Карлув жерде көп жатып, 
Карыгыптыр добушум. 
Кашкалдак отү дари дейт, 
Кашкалдак отүн сурасам, 
Кашкардан да нары дейт. 
Муздув жерде көп жатып, 
Бурулуптур добушум. 
Булбулдун өтү дары дейт, 
Булбулдун отүн сурасам, 
Букардан да нары дейт. 
Күнчүлүк кетсең карай жүр, 
Күйүтүң тарткан мен бойдок. 
Адырлув тескей Беш-Мойнок, 
Алтындан шакек жез оймок, 
Айчылык кетсең карай жүр, 
Азабың тарткан мен бойдок. 
Ак-Кыянын түбүдөн, 
Ак кептер учат күвлөнүп. 
Сен алыста, мен мында, 
Көчтөгү тайлак үндөнүп. 
Көк-Кыянын түбүдөн, 
Көк кептер учат күвлөнүп. 
Сен көп алыс, мен мында, 
Арттагы тайлак үндөнүп. 
Күн нурундай майсага, 
Күн айланбай барайын. 
Күн-түн безип уйкудан, 
Бир өзүңдү самайын. 
Жүрөгүм ала, боврум чок, 
Кызылды кийдиң ымдадым. 
Кыз парыдай ак тамак, 
Кызыгандан ырдадым. 
Гүл парыдай ай тамак, 
Күйгөнүмдөн ырдадым. 
Ат жакшысы боз болот, 
Айтса бир жүрөк козголот. 
Азиз бир жанды күйгүзгөн, 
Азада жакшы кыз болот. 
Ат жигиттин пармалы, 
Айткан менен түгөнбөйт, 
Ашыглыктын арманы. 

Ашымкан 

Даракта болот бүр ашык, 
Дайыма сайрайм үн ачык. 
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Талыкпай ойноп күлөөргө, 
Таалайлуу сиздей бир ашык. 
Арыкка суусу батпаган, 
Жериңе ашык болдум мен. 
Ак ыргайдай буралган, 
Белиңе ашык болдум мен. 
Айдай сулуу көп чыккан, 
Элиңе ашык болдум мен. 
Жыйырмага толо элек, 
Жашыңа ашык болдум мен. 
Жибек жоолук салынган, 
Башыңа ашык болдум мен. 
Чийилип түшкөн маңдайда, 
Кашыңа ашык болдум мен. 
Эч мүчөңдө айып жок, 
Өзүңө ашык болдум мен. 
Электр шамы күйгөндөй, 
Көзүңө ашык болдум мен. 
Эзилдирген жүрөктү, 
Сөзүңө ашык болдум мен. 
Кандай деп баа бералбай, 
Мурдуңа ашык болдум мен. 
Калыпка тартып койгондой, 
Тулкуңа ашык болдум мен. 

Ашык жар 

Күн айланып боз болду, 
Күнүгө дартим козголду 
Козголуп ашык ыр болду, 
Кошулуп көңүл бир болду. 
Азбирай көңүл сүйгөнүм, 
Алтымыш тамыр ийгенден. 
Аргамжы салса жетпеген, 
Айланип зоодон кетпеген, 
Ак шумкар куштун лаласи, 
Ак көйнөккө жык толгон, 
Ашык жар кимдин баласы? 
Абал баар жаздайым, 
Мойну алача каздайым. 
Абал баар жазында, 
Авуз ноолу сазында, 
Отурган экен нур алып, 
Ашык жар чыкты буралып. 
Ылоосун тап үйрөтүп, 
Укурукту сүйрөтүп, 
Келет элем жон менен, 
Булдурсуп камчы колумда, 

Астымдан чыксаң буралып. 
Арчалай челек сув алып, 
Чачиңи жууп сыланып. 

Ак Ыргай 

Ак бетке түшкөн кардайым, 
Ак өйдө өскөн жалдайым, 
Көк бетке түшкөн кардайым, 
Көк ойдогу жалдайым. 
Коктунун бети чайырды, 
Коюмдун башын кайырды, 
Конттошконум секетбай, 
Кандай жылас айырды. 
Жылганын башы чайырды, 
Коюмдун башын кайырды, 
Жытташканым секетбай, 
Кандай жылас айырды. 
Белестеги беш ыргай, 
О секет, 
Бектин кызы ак Ыргай. 
Коктудагы беш ыргай, 
Кожонун кызы ак Ыргай. 
Буурул кашка ат минип, 
Букардын жолун тозбосом, 
Булгаары жыттуу кыз алып, 
Атын ак Ыргай коюп албасам. 
Кара кашка ат минип, 
Кашкардын жолун тозбосом, 
Калемпир жыттуу кыз алып, 
Атын ак Ыргай коюп албасам. 
Кой аралап ирк көрдүм, 
Жайкысын сиздей корбөдүм. 
Жылкы аралап боз көрдүм, 
Жалгандан сиздей көрбөдүм. 

Аппагым 

Овал баар көглөмдо, 
Овзу ачылган кызыл гүл. 
Овалгы атың Бааргүл, 
Бааргүл атың өчүрдүм. 
Атыңдан айтсам эл билет, 
Аппагым атка көчүрдүм. 
Арымы катта боз аттай, 
Былкылдайсың аппагым. 
Дүкөннөн чыккан теңгедей, 
Жылтылдайсың аппагым. 
Сув көтөрсөң жүгүрүп, 
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Баканыңда болсомчу. 
Пахта болуп былкылдап, 
Чапаныңда болсомчу. 
Жүгүргөндө дүкүлдөп, 
Жүрөгүңдө болсомчу. 
Жувурсаң камыр былкылдап, 
Билегиңде болсомчу. 
Тердегенде киерге, 
Терлүв жерде болсомчу. 
Эшигиң алды Ак-Дөбө, 
Газа болду аппагым. 
Энең үйдөн чыгарбай, 
Зада болду аппагым. 
Чаккыч алган бувдайың, 
Чакса болду аппагым. 
Энең үйдөн чыгарбай, 
Какса болду аппагым. 
Даш-Рабат, Барабоз, 
Сув көтөрбөс аппагым. 
Султан боюң ыргалып, 
Жер көтөрбөс аппагым. 
Даш-Рабат, Сувук-Сув, 
Саар кирип узүң жув. 
Жамалың айдай жаркысын, 
Сени көргөн жигиттер, 
Өтүгү менен сув кечсин. 
Бул турмуштун авалы, 
Аппагым деп жүгүрүп, 
Тешилди жигит таманы. 
Жабдыктаган ат минип, 
Жандатасың аппагым. 
Жамалыңа мас кылып, 
Жаңшатасың аппагым. 
Оромолув ат минип, 
Ойнотосуң аппагым. 
Олда ышкыңа мас кылып, 
Боздотосуң аппагым. 

Кара көз 

Кышкысы кыштоо башынан, 
Кыйналдым жолдун ташынан, 
Кыз экенде бирге өскөн, 
Кыялдаш секет ашынам. 
Жайкысы жайлоо башынан, 
Жададым жайлоо ташынан. 
Жаш экенде бирге өскөн, 
Жароокер секет ашынам. 

Шакегиң боосу бир тутам, 
Санаган сайын кан жутам. 
Сабылып сага жете албай, 
Сары оору болуп мен жатам. 
Күмүштөн чачпак шарп этет, 
Күндөй бир бетиң жарк этет. 
Күткөн жерден кезиксең, 
Бүткөн боюм солк этет. 
Ак көйнөгүң чатырдай, 
Айлыңда жүрдүм батынбай, 
Көк көйнөгүң чатырдай, 
Көрүнөө жүрдүм батынбай. 

Ак Датка 

Былтыркы кийген камзуруң, 
Жыртылыптыр ак Датка. 
Билбестиктен жээниң, 
Ыр кылыптыр ак Датка. 
Куштар болуп калыпмын, 
Кашың менен көзүңө. 
Күйүп өлүп кетемин, 
Азил айткан сөзүңө. 
Ат жайлоого мал койдум, 
Акылыңа таң койдум. 
Кыл жайлоого мал койдум, 
Кылыгыңа таң койдум. 
Кылыгың кымбат каардай, 
Кымбаты Кокон шаардай. 
Жакыт десең чабардай, 
Кашка тишиң күрүчтөй. 
Күрүчтөй деп күчкө айтам, 
Нукура тима күмүштөй. 
Зымга орогон буладай, 
Зыңгыраган тимадай. 

Акзыйнат 

Күлгөнүң шагдан каткырып, 
Көп ойнойбуз наз кылып, 
Күйүтүңө карыдым, 
Акзыйнат, өзүм бир бала жаш туруп, 
Чалкага тийген айдайым, 
Чайнекке куйган чайдайым. 
Эки бээни тел эмген, 
Тел кара боз тайдайым. 
Эки бир кыя баш кашат, 
Элибиз көчүп сыртка ашат. 
Эмектей кызыл ат минип, 
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Эл аралап чарчадым, 
Акзыйнат, элимден сендей таппадым. 
Кара бир кыя кош кашат, 
Калкыбыз көчүп сыртка ашат. 
Кара бир буурул ат минип, 
Калк аралап чарчадым, 
Акзыйнат, калкымдан сендей 
таппадым. 
Кара кыр ылдый жер кашат, 
Гадуурунда мал жатат. 
Кадырлув алтын жогудан, 
Ал түнү кайгыңды тартып таң атат. 
Кызыл кыр ылдый жер кашат, 
Кыясында мал жатат. 
Кызыктув айым жогудан, 
Ал түнү кыйновун тартып таң атат. 
Атар бир атпас таң болсо 
Айтышкан жарың бар болсо, 
Айтып бир койбос эркиби? 
Сүрөр бир сүрөр таң болсо, 
Сүйлөшкөн жарың бар болсо, 
Сүрүп бир койбос эркиби? 
Сүйлөбөймүн жалган геп, 
Сүйлөсөм ичте арман көп. 
Сүрөтүңдү тарттырып, 
Алсамбы деген андан көп. 
Кармадым шумкар быйыл жай, 
Казга бир салдым он эки ай. 
Кесир болуп кеттиби? 
Качырып ийдим кудай ай. 
Шумкарым качты тов менен, 
Көз кайнаган зов менен. 
Артыдан издеп жөнөдүм. 
Адыры терең гов менен. 
Бурувга тийип эпкини, 
Шамал бир айдап кеттиби? 
Казылган кара жол менен, 
Көлдө бир бака чардасын, 
Акзыйнат, көңүлдө капа калбасын. 

Ак селки 

Алты белес кыр ашып, 
Суу аласың ак селки. 
Алты кар баскан түлкүдөй, 
Чубаласың ак селки. 
Жети белес кыр ашып, 
Суу аласың ак селки. 

Жети кар баскан түлкүдөй, 
Чубаласың ак селки. 
Суу көтөргөн баканың, 
Сулуу жердин кайыңы. 
Суйсаласың ак селки, 
Болосуң кимдин айымы? 
Ийниңдеги баканың, 
Токойдо талдын ноодасы. 
Көзүң күйгөн шам чырак, 
Өзүң жандын соогасы. 
Ичим күйүп өрт болот, 
Курусун ышкы коогасы. 
Бүтпөйт экен дүйнөдө, 
Сулуулардын соодасы. 

Ак Шайыр 

Асман эгиз, ай жарык, 
Айлыңда жүргөн биз гарып. 
Упаны койгон ак бетиң, 
Үмүткөр болгон биз жетим. 
Талапты койгон ак бетиң, 
Талапкер болгон биз жетим. 
Талабы мончок, сар маржан, 
Мен мойнуңда болсомчу. 
Жарым кече, жарым түн, 
Мен жаныңда болсомчу. 
Күркүрөп аккан дайрага, 
Күлүктү минсем кечким жок. 
Күндөй бир жүзүң көргөндө, 
Күндө айлыңан кетким жок. 
Аркырап аккан дайрага, 
Аргымак минсем кечким жок. 
Айдай бир жүзүң көргөндө, 
Айда айлыңан кетким жок. 
Дайым менин мингеним, 
Алкаредай кызыл ат. 
Алкарадай атымды, 
Артайылын жапшырдым, 
Акый демди билбесең, 
Ама эгизге тапшырдым. 
Карай боз күлүк мен минип, 
Жүрөгүмө мустармын. 
Утургу тишиң кашкайтып, 
Күлгөнүңө куштармын. 
Болжол кылган боз дөңгө, 
Чыкпайбысың, Ак Шайыр? 
Боздогон менин дошпумду, 
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Укпайбысың, Ак Шайыр? 
Кавул кылган как дөңгө, 
Чыкпайбысың, Ак Шайыр? 
Какшаган менин довшумду, 
Укпайбысың, Ак Шайыр? 
Өрүлгөн чачтар сиздики, 
Өрттөнгөн жүрөк биздики. 
Сылаган чачтар сиздики, 
Сыздаган жүрөк биздики. 
Гүлгүнө кийдиң жаркылдап, 
Күлгөнүң жакшы шаңкылдап. 
Гүлдөгөн кыздын бирисиң, 
Күзгүдөй бетиң жаркылдап. 
Өзгөндүн бою тал менен, 
Өрдөктүн жүнү пар менен. 
Өнөктүв кезде ойноп күл, 
Өзүң теңдүв жар менен. 
Эриккенде кармаган, 
Ишиң болсом, Ак Шайыр. 
Үйрөнүшкөн үйүңдө 
Кишиң болсом, Ак Шайыр 
Алты алышта булактан, 
Артынып келип сув алдың. 
Ашыглыктан сыр айтсам, 
Коюңуз деп уялдың. 
Жети алышта булактан, 
Жеткилең келип сув алдың. 
Жашчиликтан сыр айтсам, 
Жогуңуз деп уялдың. 
Оромолуң учунда, 
Кантың барбы, Ак Шайыр? 
Ойнобоско күлбөскө, 
Антың барбы, Ак Шайыр? 
Жовлугуңнун учунда, 
Кантың барбы, Ак Шайыр? 
Жобанышып жүрбөскө, 
Антың барбы, Ак Шайыр? 
Күмүш жаак жез комуз, 
Күндө кагып күв айтсаң, 
Күйгөн бир биздей жетимге, 
Бир кайрылып дува айтсаң. 
Алтындан голо чапшырып, 
Арманда биздей жетимге, 
Арданбай карап дуба айтсаң. 
Колуңа салсаң болбойбу? 
Эч куру десе, Ак Шайыр, 
Арманда биздей жетимди, 

Эсине салсаң болбойбу? 
Эсиңе салсаң, Ак Шайыр, 
Эми бизди корлобо? 
Эгин кыр башын кырлайын, 
Эстегенде ырдайын. 
Сары кыр башын кырлайын, 
Санаганда ырдайын. 
Коровго чыксаң буралып, 
Коцур чачың чырмалып. 
Кол салалбай жүрүпмүн, 
Ак Шайыр сизден уялып. 
Белеске чыксаң буралып, 
Белиңе чачың чырмалып. 
Бет келе албай жүрүпмүн, 
Ак Шайыр сизден уялып. 
Адырга чыксаң буралып, 
Арка чачың чырмалып. 
Арыз айтпай жүрүпмүн, 
Ак Шайыр сизден уялып. 

Ботогөз 

Мамыры-Жылга, Калек-Таш, 
Баары товдун каттаси. 
Кыздарда сулув ботогөз, 
Ботогөз кыздын даткасы. 
Сувлап чачиң тарайсың, 
Суксур моюн ботогөз, 
Суктантып бозой калайсың? 
Өлдөп чачиң тарайсың, 
Өрдөк моюн ботогөз 
Өрттөнтүп бозой калайсың? 
Кыраңга карап кой салсаң, 
Кырандын оту кыйналат. 
Кылыгы ашык ботогөз, 
Кымкапты кийип суйсалат. 
Адырга карап кой салсаң, 
Адырдын оту кыйналат. 
Адими заада ботогөз, 
Ак аркак кийип суйсалат. 
Кызыл шайы дукаба, 
Бойдо көрдүм, ботогөз. 
Кырчын талдай новдо өскөн, 
Сизди көрдүм, ботогөз. 
Жашыл шайы дукабы, 
Бойдо көрдүм, ботогөз. 
Жаш кырчындай новда өскөн, 
Сизди көрдүм, ботогөз. 
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Кереге бою кар жааса, 
Кекилик изи жашынбайт. 
Ой, ботогөз, жайдарим, 
Ботогөз жайдар дегенде, 
Боздогон довшум басылбайт. 
Кашага бойлой кар жааса, 
Калдыгач изи жашынбайт. 
Ой, ботогоз, жайдарим. 
Ботогөздү дегенде, 
Какшаган довшум басылбайт. 
Айбанаттын асылын, 
Дулдул деймин, ботогөз. 
Учкан куштун баласын, 
Сонор деймин, ботогөз. 
Өзү келип колума, 
Конор деймин ботогөз. 
Агарган товдун башыны, 
Агарган мөңгү сел алды, 
Акылымдм, эсимди, 
Ой, ботогөз, жар алды. 
Көгөргөн товдун башыны, 
Көгөрүп моңгү сел алды. 
Көңүлүмдү, үшүмдү, 
Ой, ботогөз, жар алды. 

Гулайим 

Гүлкайырдын бүрүндөй, 
Бүрлөнөсүң, Гүлайим. 
Күйгүзмөккө наз кылып, 
Гүймөнөсүң, Гүлайим. 
Ак дүрүйө сурп кеште, 
Салганың жакшы, Гүлайим. 
Көкүрөктө совдайың, 
Көп сулувсуң, Гүлайим. 
Атлес көйнөк жеңи тар, 
Этке тийсе мынайым. 
Эгиз бойго жарашкан, 
Көп сулувсуң, Гүлайим. 
Галвырга сув токтобойт, 
Куюп көрчү, Гүлайим. 
Ашыктын арзы түгөнбөйт, 
Угуп көрчү, Гүлайим. 
Асман эгиз айдайим, 
Ак нават салган чайдайим, 
Калам кармап кат кылсам, 
Карыплыктан жат кылсам, 
Карай бекен Гүлайим? 

Кара чачын кайчылап, 
Тарай бекен Гүлайим? 
Менин йарим болсо деп, 
Санай бекен Гүлайим? 
Үйдөн чыкпай изелеп, 
Каары бекен Гүлайим? 
Карып болгон бозойго, 
Ак бетиден сыласа, 
Дари бекен Гүлайим? 
Ак-Сайдан түшкөн дария, 
Гүлайим деп ырдасам, 
Хаммага болот жария. 
Эгизден түшкөн дария, 
Гүлайим деп ырдасам, 
Элиңе болот жария. 
Овуз комуз күүлөгөн, 
Кашын кагып сүйлөгөн, 
Адамзаттын баласы, 
Сиз тувулган, Гүлайим. 
Сизге ашык энеден, 
Биз тувулган, Гүлайим. 

Дилбарым 

Жайин жайлай тынбадым, 
Жамалыңды мен санап, 
Жан Дилбар деп ырдадым. 
Кышын кыштай тынбадым, 
Кылыгыңды мен санап, 
Кыз Дилбар деп ырдадым. 
Айын айлай тынбодым, 
Асиретиң көп санап, 
Ак Дилбар деп ырдадым. 
Сууну суулай тынбадым, 
Сулуулугуң мен көрүп, 
Суктанып, Дилбар, ырдадым. 
Күзүн күздөй тынбадым, 
Күлүшүңдү көп санап, 
Гүл Дилбар деп ырдадым. 
Кайрыла басып сен чыксаң, 
Ашам менен жүк жыйсаң. 
Кертең төргө мен кылсам, 
Уугуң талдан копшосом, 
Үйүңдү мүлккө окшотсом. 
Кастарлап келген мейманга, 
Калы гилем салдырсам. 
Каалгаңды сыранчтап, 
Кара казан алдына, 

www.bizdin.kg



Кайсыга тулгаң ырастап, 
Казанат үйүң мен кылсам 
Сен колуңду жуварга, 
Кололуу кумган чылапчын, 
Мен Хотандан алдырсам. 
Сен жүзүңдү жуварга, 
Түптүү чөөгүн чылапчын, 
Түп Бээжинден алдырам. 
Кашкар менен Жаркенден, 
Шаа чыныңды алдырсам, 
Кызыл эндик, ак упа, 
Үч Турпандан алдырсам. 
Упага бетиң балынсаң, 
Айымлардай жагынсаң. 
Арзи кылган боз балдар, 
Ак гөрүшкө сагынган. 
Дилбарым жаман дегенди, 
Көңүлүмө каршы алам. 
Көрүп койсом бир добур, 
Көтөрүп тутуп берсем дейм, 
Корманаңа бир човур, 
Карап койсом бир довур, 
Карыз алып берем дейм, 
Кайманаңа бир човур. 
Шайы-шалпай, шай көйнөк, 
Атилес, аппак чыт көйнөк, 
Айлалүвдап үч көйнөк, 
Күндө үч убак кийгизсем, 
Гүл көңүлүм сүйгүзсөм. 
Чыны мавзун чүнүндөй, 
Кызгалдактын гүлүндөй, 
Нургинаңдан, Дилварым. 
Кымча белге жарашкан, 
Кургинаңдан, Дилварым. 
Алтындан топчу тагындың, 
Айды карай багындың. 
Айчылык кетип Дилварым, 
Азил навиң сагындым. 
Күмүштөн топчу тагындың, 
Күндү карай багындың. 
Күнчүлүк кетип Дилварым, 
Күлкү бир гавиң сагындым. 
Басар-баспас маалкып, 
Аста басып гаалгып, 
Ашамиңдан, Дилварым. 
Ай алдында бир чолпон, 
Чырайыңдан, Дилварым. 

Гарыптын гөөнүн калтырбай, 
Ырайыңдан, Дилварым. 
Айылдан басып сен чыксаң, 
Савлатимсиң, Дилварым. 
Башымдагы тажидай, 
Давлатимсиң, Дилварым. 
Түн ичинде чуудалуу, 
Нарың болом, Дилварым. 
Кыяматтык мураадар, 
Жарың болом, Дилварым. 
Какыр жерде кырманым, 
Какылдап какшап ырдадым. 
Какылдап какшап ырдасам, 
Какшаган жарым довшу деп, 
Бир кайрылып үйүңдөн, 
Чыгар белең, Дилварым? 
Корук жерде кырманым, 
Кол көтөрүп жандасам, 
Козголор белең, Дилварым? 

Зардалым 

Элиргениң эликтин, 
Баласындай, зардалым. 
Кубулушуң кундуздун, 
Лаласындай, зардалым. 
Алтын буйла нар тайлак, 
Ай чыкканча тиздейлик. 
Ай чыкканча келбесең, 
Азабың тартып издейлик. 
Күмүштөн буйла нар тайлак, 
Күн чыкканча тиздейлик. 
Күн чыкканча келбесең, 
Күйүтүң тартып издейлик. 
Суудан чыккан сүлүктөй, 
Суурулуп чыккан күлүктөй, 
Дилдирейсиң, зардалым. 
Мен ичимде сырымды, 
Сиз билесиз, зардалым. 
Аргымак минип дууласам, 
Адырдан коён ууласам, 
Ал коёнго жетпеген, 
Аргымак аттын токтугу. 
Ак зардалга жетпеген, 
Армандуу малдын жоктугу. 
Күлүк ат минип дууласам, 
Күдүрдөн коён ууласам. 
Ал коёнго жетпеген, 
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Күлүк аттын токтугу. 
Зардал бир канга жетпеген, 
Күйүттүү малдын жоктугу. 
Алайдан келген ак куштун, 
Ак тасмадан боосу бар. 
Айтышкан жарым келет деп, 
Акылың болсо, зардалым, 
Ай жарыкта тосуп ал. 
Көк суудан келген көк куштун, 
Көк тасмадан боосу бар. 
Көз таанышым келет деп, 
Коңүлуң болсо, зардалым, 
Караңгы түндө тосуп ал. 
Калампир салдың ашыма, 
Кайгыны салдың башыма. 
Калампир салсаң жөтөлөм, 
Кайгыңды кандай көтөрөм? 
Күчала салдың ашыма, 
Күйүттү салдың башыма. 
Күчала салсаң жөтөлөм, 
Күйүтүң кантип көтөрөм? 
Жаңыдан салган мечитке, 
Сыр болупсуз, зардалым. 
Жаңы өспүрүм балдарга, 
Ыр болупсуз, зардалым. 
Эшикте салган мечитке, 
Сыр болупсуз, зардалым. 
Эми өспурүм балдарга, 
Ыр болупсуз, зардалым. 
Боз карчыга куштардын, 
Шумкарындай, зардалым. 
Жылкы ичинде туу куйрук, 
Тулпарындай, зардалым. 
Кушумду салдым таанга, 
Зардалымдын дартынан, 
Куюгуп кеттим жаанга. 
Ак шумкар салдым таанга, 
Ак зардалдын дартынан, 
Адашып кеттим жаанга. 

Мускайым 

Мурза жубан Мускайым, 
Мунумду айтпай мустаймын. 
Акылдув жубан Мускайым, 
Арзымды айтпай мустаймын. 
Эгизге чыгып карасам, 
Анжиян товлор көрүнөт. 

Акылдув жубан Мускайым, 
Акылым саңа бөлүнөт. 
Көрүнөө чыгып карасам, 
Көлдөлөң товлор көрүнөт. 
Кол чырайлув Мускайым, 
Көңүлүм сизге бөлүнөт. 
Эт өрүктүн ичинде, 
Данасындай Мускайым. 
Элиргениң эликтин, 
Баласындай Мускайым. 
Бакта пышкан үзүмдүн, 
Карасындай Мускайым. 
Парандада туйгундун, 
Баласындай Мускайым. 
Беш тал чачиң белгиси, 
Тумарыңдан, Мускайым. 
Беш күн болбой күйгүзгөн, 
Кумарыңдан, Мускайым. 
Он тал чачиң белгиси, 
Тумарыңдан, Мускайым. 
Он күн болбой күйгүзгөн, 
Кумарыңдан, Мускайым. 
Мускайым менин новдайым, 
Бир жыл ойноп бир жүрсөк, 
Бир чыкпасын говгайың. 
Пинаам сөздүм Мускайым, 
Сиз овзум сизге кайта элек, 
Сыздатпачы новдайым. 
Сиз үчүн күйүп жүрөмүн, 
Ыйлатпачы Мускайым. 

Ашыктык ырлары 

Керме тоо бийик жеримден, 
Кебелбей чөбү жетилген. 
Керилип барып бир өпсөм, 
Кебезден аппак бетиңден. 
Чоң Каражүл жеримден, 
Чоң байлык элге келтирген. 
Чоюлуп барып бир өпсөм, 
Чолпондон жарык бетиңден. 
Ойлонсом күнүм аккан сал, 
Оболоп учпай болдум дал. 
Ойроттон сендей таппасам, 
Ойнобой кудай отко сал. 
Кылчайсам күнүм аккан сал, 
Кылактап учпай болдум дал. 
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Кыргыздан сендей таппасам, 
Кыйнабай кудай отко сал. 
Сарала моюн соносуң, 
Сайга барып коносуң. 
Сагызгандай кулпуруп, 
Кимдин жары болосуң. 
Көк ала моюн соносуң, 
Көлгө барып коносуң. 
Көгүчкөндөй кулпуруп, 
Кимдин жары болосуң. 
Сай жакалай от жактым, 
Саралама кош арттым. 
Саралам тартат кошумду, 
Сагындым кой көз досумду. 
Көл жакалай от жактым, 
Көкалама кош арттым. 
Көкалам тартар кошумду, 
Көрбөдүм кой көз досумду. 
Сууга салдым салымды, 
Ичиме салдың жалынды. 
Ой байкелеп эркелеп, 
Кетирдиң жаман алымды. 
Чач мончогуң шурудан, 
Таппадым издеп уруудан. 
Кыргызда сиздей жок экен, 
Чыкпаса тили буруудан. 
Аркамда шуру чач мончок, 
Ар качан көрсөм көөнүм ток. 
Айткан менен зарланып, 
Адамда сиздей асыл жок. 
Салынганың тор жоолук, 
Басасың секет толгонуп. 
Алган жар сиздей болбосо, 
Асыл жан өтөт кор болуп. 
Сап-сяп учкан таранчы, 
Сабын бузбай саначы. 
Сап кыздардын ичинде, 
Санаалаш барбы карачы. 
Топ-топ учкан таранчы, 
Тобун бузбай саначы. 
Топ кыздардын ичинде, 
Туйгунум барбы карачы. 
Мен кайнага сен келин, 
Кудайым берген эрмегим. 
Качымыш болуп жүрө бер, 
Жашырын болсун бергениң. 

Кайниси болбой келиндин, 
Кайнага болуп калганым. 
Бул дүйнө жалганда, 
Кудайга чоңдур арманым. 
Аркырап аккан кашка суу, 
Аргымак минсем кечким жок. 
Алганың жаман көрбөсө, 
Айлыңан асили кетким жок. 
Күркүрөп аккан кашка суу, 
Күлүк минсем кечким жок. 
Күйөөң жаман көрбөсө, 
Күндө айлыңдан кетким жок. 
Күн чыгат тоодон тептегиз, 
Күдөргө бакан кой семиз. 
Күүң барда ойноп күл, 
Күрмөлүп келбейт он сегиз. 
Ай чыгат тоодон тептегиз, 
Адырга баккан кой семиз. 
Алың барда ойноп күл, 
Айланып келбейт он сегиз. 
Элечегиң дакиден, 
Эрмегиң сонун бакиден. 
Жоолугуң учу шайыдан, 
Жоругуң кызык барыдан. 
Көйнөгүң жибек кош этек, 
Көркүң жанды дегдетет. 
Кулагыңда иймегиң, 
Кубулат күндө кийгениң. 
Карарган тоонун камышы, 
Какшатат жолдун алысы. 
Кайда жүрөт болду экен, 
Кадырман жандын тарнышы. 
Бозоргон тоонун камышы, 
Боздотот жердин алысы. 
Буралып кайда жүрдү экен, 
Болжолсуз жандын таанышы. 
Ителгидей көзүңөн, 
Ич ооруткан сөзүңөн. 
Илгертен тааныш боло албай, 
Итчилик кетти өзүмөн. 
Балапандай көзүңөн, 
Балдан ширин сөзүңөн. 
Баштатан тааныш боло албай, 
Балалык кетти өзүмөн. 
Кыялың панар жангандай, 
Кымызга суусун кангандай. 
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Кылыгың эске түшкөндө, 
Кыйналамын ар кандай. 
Порумуң панар жангандай, 
Бозого суусун кангандай. 
Порумуң эске түшкөндө, 
Бузулам боздоп ар кандай. 
Тар капчыгай кызыл бел, 
Талабым сенсиң колуң бер. 
Тамашаң эске түшкөндө, 
Тамчылап агат көздөн сел. 
Анык шумкар мен таптым, 
Ала жибек боо тактым. 
Анык жарым келет деп, 
Айда санап мен жаттым. 
Көк туйгун шумкар мен таптым, 
Көкала жибек боо тактым. 
Күйүшкөн жарым келет деп, 
Күндү санап мен жаттым. 
Карашың канды кайнатат, 
Кадырың тилди сайратат. 
Кайыктай болгон жел кыял, 
Канткенде тынчып жай жатат. 
Карасаң көзүң моймолжуп, 
Калыпка тартып койгонсуп. 
Кадырман колго тийбедиң, 
Караңгы түндө ойготуп. 
Карасаң көзүң кылгырып, 
Какшык сөз айтып жылдырып. 
Качан колго тийесиң, 
Кара жанды тындырып. 
Чымчыктар ашык гүлдөргө, 
Чырпыкка конуп сүйлөргө. 
Чыдатпай жаштык кызытат, 
Чындап көңүл сүйгөнгө. 
Кара кыя кең кашат, 
Кадуусунда мал жатат. 
Кадырың эске түшкөндө, 
Кайгы менен таң атат. 
Кызыл кыя кең кашат, 
Кыясында мал жатат. 
Кылыгың эске түшкөндө, 
Кыйналуу менен таң атат. 
Канатың болсо калдайган, 
Учуп жетсем маңдайдан. 
Алып кетсем бөктөрүп, 
Арылаар элем убайдан. 

Таңатардын салкын жел, 
Таанышалы жакын кел. 
Азыноолак таркасын, 
Көкүрөктө каткан чер. 
Карашың сырды чечишкен, 
Кадырман жалжал жетишкен. 
Кашкайа күлүп кол берчи, 
Кыялбай турам кетиштен. 
Ай тийген тескей бел алыс, 
Айлыңа мурун мен тааныш. 
Ажырап алыс кетпеске, 
Азаптуу секет кол алыш. 
Күн тийген тескей бел алыс, 
Күйөөңөн мурда мен тааныш. 
Күдөрүң үзүп кетпеске, 
Күйүттүү секет кол алыш. 
Бетиң кызыл табылгы, 
Бейпайга салдың жанымды. 
Артыкча жанды кыйнабай, 
Алсаңчы ичтен жалынды. 
Бегиң кызыл жошодой, 
Беш мүнөт колум бошобой. 
Таарынба менден озунуп, 
Турмуштун жайы ошондой. 
Бетиң кызыл алмадай, 
Базардан сатып алгандай. 
Көз карашың бир порум, 
Күн нуру жерге чалгандай. 
Сурмалуу көзүң ак маңдай, 
Сүрөткө боюң тарткандай. 
Алмадай бетиң албырып, 
Алтын менен жапкандай. 
Копшогондой жумуру, 
Колдоруңдун салаасы. 
Сыздатып ичти күйгүзгөн, 
Сурмалуу көздүн карасы. 
Шакегиң алтын сарыдан, 
Акылың артык баарыдан. 
Талыкпай издеп жайы-кыш, 
Таппадым кыргыз калкынан. 
Күлсөң тишиң кашкайган, 
Күзгүдөй бетиң тастайган. 
Талаанын гүлү өзүңдөй, 
Таштадым издеп ар кайдан. 
Кыргыйек деген кыраан куш, 
Кыр ташка барып конгон жок. 
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Кылыкташып жүрүүгө, 
Кыштообуз бирге болгон жок. 
Жагалмай деген жапан куш, 
Жар ташка барып конгон жок. 
Жанашып бирге жүрүүгө, 
Жайлообуз бирге болгон жок. 
Таңатаардын салкын жел, 
Таанышалы жакын кел. 
Тамашаңды ойлосом, 
Тамчылап агат көздөн сел. 
Секетбай деп ырдаймын, 
Секеттин көөнүн кыйбаймын. 
Секет менен бир болсом, 
Сел каптап кетсе туйбаймын. 
Табышың күмүш үнүндөй, 
Таасириң жаздын күнүндөй. 
Таалайга жалгыз бүткөнсүң, 
Талаанын кызыл гүлүндөй. 
Урматыңа таң калам, 
Ушунча калк дубандан. 
Урмачтуу сиздей табалбай, 
Убара болду курган жан. 
Кош билерик, кош этек, 
Кол салаамда болсочу. 
Кол булгашып ойноорго, 
Корообуз чукул болсочу. 
Сүрөтүң алдым почтодон, 
Сүрөтүң сонун окшогон. 
Сүрөтүң үн катпады, 
Сырымды айтып боздосом. 
Тектир-тектир-тектир саз, 
Тебишип ойнойт өрдөк каз. 
Теңтушу эске түшкөндө, 
Тегеренет көздөн жаш. 
Курбу-курбу-курбу саз, 
Куушуп ойнойт өрдөк каз. 
Курбусу эске түшкөндө, 
Куюлуп агат көздөн жаш. 
Капшытыман жел болсо, 
Кайра тартып жамынам. 
Кара тубар эндейди, 
Какшасам да таппаймын, 
Кадырың артык сендейди. 
Кыбыламан жел болсо, 
Кыя тартып жамынам. 
Кызыл тубар эндейди, 

Кыйналсам да таппаймын, 
Кылыгың артык сендейди. 
Кызарып күйгөн жалынсың, 
Кымбаттуу менин жанымсың. 
Кылайтып көңүл оорутпас, 
Кылыгың кантип арылсын. 
От кылган ичти жалынсың, 
Оюмда менин жанымсың. 
Отуңуз таптуу болбосо, 
Оюнду кимдер сагынсын. 
Алыстан келдим айлыңа, 
Айткан сөздөн айныба. 
Азыраак сабыр кыла тур, 
Адашкан менин айбыма. 
Булбулдай тилиң сайраган, 
Ботодой козуң жайнаган. 
Муңдаша албай обочо, 
Бук болуп ичим кайнаган. 
Таң атканча сайраган, 
Тилин таңга кайраган. 
Тартар да тең, мен да тең, 
Тамшанттың кургур мени сен. 
Күн чыкканча сайраган, 
Күндө тилин кайраган. 
Күкүк да тең, мен да тең, 
Күйдүрдүң кургур мени сен. 
Күйгөндөн айтам бир далай, 
Көңүлдөн кетпейт жыргал ай. 
Аташкан жарым сиз болуп, 
Ашкере жүрүп жыргабай. 
Жылкымды аглдым кыраңга, 
Жыргалым барсың ырымда. 
Келишкен сөздүн анты үчүн, 
Кезиксем мейли кыйынга. 
Ай толгончо мен толсом, 
Айдай нурдуу сен болсоң, 
Алышып ойноп жүрүүгө, 
Аташкан жарым сен болсоң. 
Айлыңдын берки мойногу 
Ашууда бутум сойлоду. 
Ажал жетип күн бүтпөй, 
Айрылып калдым бир жолу. 
Базардын берки мойногу, 
Басалбай бучум сойлоду. 
Бөрү болуп жоо чаппай, 
Бөлүнүп калдым бир жолу. 
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Көгөрүп турган көк какыр, 
Көгөрүп чөбү каткандыр? 
Көкарым мени дегенде, 
Көнөктөп жашы аккандыр? 
Көнөктөп жашы акпаса, 
Көз тааныш башка тапкандыр. 
Агарып турган ак какыр, 
Агарып чөбү каткандыр. 
Алтыным мени дегенде, 
Айланып жашы аккандыр. 
Айланып жашы акпаса, 
Айлынан башка тапкандыр. 
Кереге таш кең күңгөй, 
Кетериңди мен билбей. 
Кетериңди мен билсем, 
Кеп айтпайт белем тим жүрбөй. 
Боз ала таш боз күңгөй, 
Болжолуңду мен билбей. 
Болжолуңду мен билсем, 
Бозала болбой тим жүрбөй. 
Жору айланбас чокуга, 
Жору айланып конуптур. 
Жок эле кепке шылтоолоп, 
Жолобой койсоң болуптур. 
Каз айланбас чокуга, 
Каз айланып конуптур. 
Калп эле кепке шылтоолоп, 
Карабай кетсең болуптур. 
Сай боюнда сары өрдөк, 
Сары аласы бир бөлөк. 
Сагынсам жаным кантейин, 
Санаабыз бирге жан бөлөк. 
Кол боюнда сары өрдөк, 
Кок аласы бир бөлөк. 
Көксөсөм Секе кантейин, 
Көңүлдөр бирге жан бөлөк. 
Ырдайын десем уялам, 
Ыраңым кетип кубарам. 
Ырдачу аяш болбосо, 
Ырдап кимге муңаям? 
Жийделүү булак алача, 
Жийдеси бышат жанаша. 
Жийделүү бакта бир өрүк, 
Жигиттин гүлү тамаша. 
Алмалуу булак алача, 
Алмасы бышат жанаша. 

Алмалуу бакта бир өрүк, 
Азамат гүлү тамаша. 
Асманда булут жылбайбы, 
Аяктап мөндүр куйбайбы? 
Асылкечтен кат келсе, 
Адамдын көөнү тынбайбы? 
Көктө булут жылбайбы, 
Көнөктөп жамгыр куйбайбы? 
Көңүлдөштөн кат келсе, 
Көңүлүм бир кур тынбайбы. 
Тетиги тоолор кайыңдайт, 
Тел болуп ичим жалындайт. 
Теңтушум сага кошпогон, 
Тескери менин багымды айт. 
Өйүзгү тоолор кайыңдайт, 
Өрттөнүп ичим жалындайт. 
Өзүңүзгө кошпогон, 
Оң келбес менин багымдайт. 
Тамеки чектим кумарга, 
Таанышып ойноп турарга. 
Таанышым кетип алыска, 
Тамеки калды кумарга. 
Бопороз чектим кумарга, 
Боорукер ойноп турарга. 
Боорукер кетип алыска 
Бопороз калды кумарга. 
Алтын така кызыл ат, 
Айды көздөй сызылат. 
Асылкеч сени ойлосом, 
Арсыгып көөнүм бузулат. 
Күмүш така кызыл ат, 
Күндү көздөй сызылат. 
Көкарым сени ойлосом, 
Көңүлүм кыйын бузулат. 
Элесиң айдын жарыгы, 
Эпкиниң оттун жалыны. 
Эстейсиңби, кандайсың? 
Эрмегиң сенин сагынды. 
Ак жоолугум нечен түр, 
Алыска кетсең эсен жүр. 
Алыска кетсең келерсиң, 
Айлыңа жайбай бекем жүр. 
Көк жоолугум нечен түр, 
Көп алыс кетсең эсен жүр. 
Көп алыс кетсең келерсиң, 
Көп элге жайбай бекем жүр! 
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Кадууга чыгып олтурсам, 
Каракаш улар ышкырат. 
Кара жан эске түшкөндө, 
Кандай адам иш кылат. 
Керүүгө чыгып олтурсам, 
Керме каш улар ышкырат. 
Келиндер эске түшкөндө, 
Кеңгиреп кимдер иш кылат. 
Кат жаздым алтын эстелик, 
Кадырыңды эскерип. 
Кантели тагдыр шол экен, 
Каалаган ойго жетпедик. 
Унутулбас эстелик, 
Улутунам эскерип. 
Узун түндөр бир жатып, 
Улуу сырды чечпедик. 
Комузга үнүм кошоюн, 
Кой сааган жерден тосоюн. 
Кой сааган жерге чыкпасаң, 
Короздой мойнум созоюн. 
Обонго үнүм кошоюн, 
Уй сааган жерден тосоюн. 
Уй сааган жерге чыкпасаң, 
Улардай мойнум созоюн. 
Оролуп чыккан шыраалжын, 
Ойноп турсак бир алдын. 
Ортодон чыккан кас душман, 
Олоңдоп эмне кылалсын. 
Күңгөйгө чыккан шыраалжын, 
Күлүп алдык бир алдын. 
Көңүлдөн сүйүп сыйлашсак, 
Көр душман эмне кылалсын. 
Күңгөйгө чыккан карагат, 
Көрүштүк курдаш саламат. 
Көрүшпөй айлар көп өтүп, 
Көп кебим калган аманат. 
Жашчылык жаштын курагы, 
Жаш бойдон адам турабы. 
Жаш чактан ойноп күлбөсө, 
Жанабы адам кумары. 
Ак көйнөгүм кынама, 
Акыреги сылама 
Айласыз сөздү көп айтып, 
Анча эле мени кыйнаба 
Көк көйнөгүм кынама, 
Көкүрөгү сылама 

Көп эле сөздү ашырып, 
Көз тааныш мени кыйнаба 
Алкымың аппак күзгүдөй, 
Адамдын сугу түшкүдөй. 
Арак болуп калсаңчы, 
Аз-аздан куюп ичкидей. 
Бетиң аппак күзгүдөй, 
Пенденин сугу түшкүдөй. 
Бээнин сүтү болсоңчу, 
Бирткеден куюп ичкидей. 
Күмүшпү десем калайбы, 
Күйбөсө адам жадайбы. 
Күйүттүн күчү болбосо, 
Күкүк деп булбул сайрайбы? 
Сүйлөгөн сөзүң алтындай, 
Кепереттин7 кантындай. 
Болор болсоң түзүк бол, 
Ар кимге барып чарпылбай. 
Коктуга чыккан шайырды, 
Койлор мойнун кайырды. 
Койкоңдоп жүргөн секетти, 
Койнуман кудай айырды. 
Жылгага чыккан шайырды, 
Жылкылар мойнун кайырды. 
Жылмаңдап жүргөн секеттин, 
Жытынан кудай айырды. 
Ак көйнөгүм желпинткен, 
Ак талаанын шамалы. 
Акылымды дегдеткен, 
Асылкеч жардын амалы. 
Көк көйнөгүм желпинткен, 
Көк талаанын шамалы. 
Көңүлүмдү эргиткен, 
Көңүлдөш жардын амалы. 
Кара кыя, Кескен таш, 
Кадырың өттү ничке каш. 
Кадырыңды ойлосом, 
Кара суу болду ичкен аш. 
Кызыл кыя, Кескен таш, 
Кылыгың өттү ничке каш. 
Кылыгыңды ойлосом, 
Кымыран болот ичкен аш. 
Кайчы кулак караатым, 
Караатым эмес канатым. 

                                                      
7
 Дүкөндүн. 
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Катындарды көргөндө, 
Какшап ырдар адатым. 
Топчу кулак тору атым, 
Тору атым эмес канатым. 
Топ жубанды көргөндө, 
Токтобой ырдар адатым. 
Тайган салдым күзүндө, 
Сары талаа түзүндө. 
Сан асылды теңебейм, 
Беш көкүл кыздын жүзүнө. 
Комузум барбы чалганга, 
Амалым барбы жалганга. 
Чыдабаска чара жок, 
Күйүт күчүн салганда. 
Жашыл-ала чарбактын, 
Жанына конгон булбулмун. 
Жаш он беште кошулган, 
Жабырын тарткан кургурмун. 
Кызыл-ала чарбактын, 
Кырына конгон булбулмун. 
Кыз он беште кошулган, 
Кыйнооңду тарткан кургурмун. 
Койчу ушул дүйнөңдүн, 
Кордугун көрдүм күйгөндүн. 
Кудай өзү кош көрүп, 
Колуна берсин сүйгөнүн. 
А койчу ушул дүйнөңдүн, 
Азабын көрдүм күйгөндүн. 
Алла-таала кош көрүп, 
Ар кимдин берсин сүйгөнүн. 
Улуу тоодо улар бар, 
Уйкулуу көздө кумар бар. 
Улутунтуп сен кетсең, 
Ортобузда кудай бар. 
Жең уч сайдым жең үчүн, 
Жеңил баа болдум сен үчүн. 
Жеңил баа болсом мейличи, 
Сен кандайсың мен үчүн? 
Кол кап сайдым кол үчүн, 
Кордук көрдүм сен үчүн. 
Кордук көрсөм мейличи, 
Сен кандайсың мен үчүн? 
Кекилик учат жем үчүн, 
Кейибе теңтуш мен үчүн. 
Кебиңен танбай жүрө бер, 
Кейигеним сен үчүн. 

Карчыга учат жем үчүн, 
Кайгырба теңтуш мен үчүн. 
Каралдуу сөздөн тайбай жүр, 
Какшаганым сен үчүн. 
Кара кыя кептештен, 
Кадырың кетпейт эч эстен. 
Карчыгам качты колуман, 
Канчадан бери жем жешкен. 
Кызыл кыя кептештен, 
Кылыгың кетпейт эч эстен. 
Кыргыйым качты колуман, 
Кыйла күнү жем жешкен. 
Алты айлык жол жүрсөм, 
Арыбайт менин чалышым. 
Азап экен турбайбы, 
Айрылып сенден калышым. 
Тогуз айлык жол жүрсөм, 
Токтобойт менин чалышым. 
Тозок экен турбайбы, 
Томсоруп сенден калышым. 
Бетиң кызыл жошодой, 
Беш мүнөт колум бошобой. 
Келбейт деп келин таарынба, 
Оокаттын жайы ошондой. 
Карасаң көзүң кылгырып, 
Какшык кеп айтып жылдырып. 
Качан колго тийесиң, 
Кара жанды тындырып. 
Ай тийген тоонун этеги, 
Айланган өрдөк кетеби? 
Алтыным чыкса жарк этип, 
Ак жашыл гүлдүн чечеги. 
Күн тийген тоонун этеги, 
Көнгөн өрдөк кетеби? 
Көкарым чыкса жарк этип, 
Көк жашыл гүлдүн чечеги. 
Аста басып теңселип, 
Айлымда жоктур сенчелик. 
Кер мурут жигит ойлоп көр, 
Келиндер күйбөс менчелик. 
Кара шайы жоолукчан, 
Кадырың санап оолуксам. 
Канчага чыксам мейличи, 
Кадимки жайда жолуксам. 
Керимбак менен Назарбак, 
Кечкече окуйм мен сабак. 
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Кептешип окуп жүрүүгө, 
Келиндин дили айтамак. 
Кетмекчи болдум алыска, 
Кетти деп келин таарынба. 
Кетсем кайра келермин, 
Келерки күзү жайында. 
Комузду алсам колума, 
Кошо кетет абаным. 
Кош болот экен кургап жан, 
Кошулуп калса карааның. 
Көк тамеки ачуусу, 
Чылымда жок найда бар. 
Алтынымдын келбети, 
Адамда жок айда бар. 
Кадырлуу жарым өзгөчө, 
Кадырың биздин өзөктө. 
Кадырыңды ойлосом, 
Кандайча жатам төшөктө? 
Жаным секет өзгөчө, 
Жалының биздин өзөктө. 
Жалыныңды ойлосом, 
Жатамын кантип төшөктө? 
Жарк этип сонун күлөсүң, 
Жайдарым сенин мүнөзүң. 

Жазбас кудай болсочу, 
Жаштардын кылган күнөөсүн. 
Элирип сонун күлөсүң, 
Эрекче элден мүнөзүң. 
Эсепке жазбас болсочу, 
Эмики жаштын күнөөсүн. 
Агарып асман сүзүлсө, 
Ай көрүнөт кылайып. 
Айылда жаштар аз эмес, 
Алтыным жанга ылайык. 
Көгөрүп асман сүзүлсө, 
Күн көрүнөт кылайып. 
Көп жүрөт жаштар элимде, 
Көкачым жанга ылайык. 
Ак мектеп болду туругум, 
Айнектей Аппак тунугум. 
Алыска кетип асылым, 
Азабын тартып курудум. 
Көк мектеп болду туругум, 
Күзгүдөй болгон тунугум. 
Күнчүлүк кетип секетим, 
Күйүтүн тартып курудум. 

ТЕРМЕ ЫРЛАРЫ 
 
Аялдан бала төрөлсө, 
Ак бешикке бөлөнсө, 
Ар кайсыны кармалап, 
Атасына жөлөнсө, 
Эркелетип атасы, 
Ат үстүнө өңөрсө, 
Ал дагы ата-эненин жыргалы. 
Аз күндөн кийин торолуп, 
Арсалактап күлүшсө, 
Эрмек кылып чакырып, 
Ата-апалар сүйүнсө, 
Бу дагы ата-эненин жыргалы. 
Алты айдан кийин чоңоюп, 
Талпынып бала жулунса, 
Чала-була сөз айтып, 
Таттуу тили угулса 
Бу дагы ата-эненин жыргалы. 
Он-чакты айга толгондо, 
Эмгектеп бала тынбаса, 
Курсагы ачса кыңылдап, 

Курсагы тойсо жыргаса. 
Өйдөлөп туруп аз-аздан, 
Энеси кармап каз-каздап, 
Эки колдон жетелеп, 
Ар ким турса бас-бастап, 
Бу дагы ата-эненин жыргалы. 
Тушоосун кыркып басканда, 
Энесин таанып эскирип, 
Башкалардан качканда, 
Айды аламын деп ыйлап, 
Колду сунса асманга, 
Бу дагы ата-эненин жыргалы. 
Эмчек эмбей түңүлсө, 
Эрбелеңдеп жүгүрсө, 
Эки чүкө табылса, 
Эт тапкандай сүйүнсө, 
Уйкусу качып ойгонсо, 
Тамак ичсе тойгончо, 
Курсагы тоюп алган соң, 
Ойноймун деп ойлонсо, 
Керели-кечке ойносо, 
Оюнга такыр тойбосо, 
Акыл айтсаң тыңшабай, 
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Тентектигин койбосо, 
Балдар менен мушташып, 
Урушуп чүкө талашса, 
Канчалык таяк жесе да, 
Кайта барып жарашса, 
Бу дагы ата-эненин жыргалы. 
Ээрчип жүрсө аталап, 
Сөз сүйлөсө кайталап, 
Тили жаңы чыкканда, 
Так сөздү кайдан айта алат. 
Баланын алтын жыргалы, 
Айрыкча, ата-энеге байкалат. 
Бала суроо сураса, 
Чалараак айтып жаңылып, 
Эне-атасы жооп берет, 
«Тилиңден» деп жалынып, 
Баргың келбейт эч жакка, 
Эрмегиң үйдөн табылып. 
Эки жакка барганда, 
Тура албайсың көп күнү, 
Баланын тилин сагынып. 
Баланын тили булбулдай, 
Көңүлүң турат жаңырып. 
Канчалык капа болсоң да, 
Каласың андан жаңылып. 
Катараак сөз сүйлөсө, 
Балага кала албайсың таарынып. 
Колуңдагы нерсени, 
Кармалап балаң талашса, 
Көңүлүң кандай кубанат, 
Тамтаңдап басып баратса, 
Коё берсең оюна, 
Кайта келбей адашса, 
Канчалык акыл айтсаң да, 
Тилиңди албай жадатса, 
Чакырганда тарбаңдап, 
Колун жайса канатча 
Баладай сонун болобу, 
Жылаңач, жыртык жүрсө да, 
Жасангандай жарашса. 
Айтып келет жашырбай, 
Айылдан уккан ушагын, 
Атым деп минип жүгүрөт, 
Талдардын чырпык-бутагын. 
Кармайм деп кууйт чымчыкты, 
Анын билбесе керек учарын. 
Басылбай ыйлайт бакырып, 

Окустан көтөрүп кетсе тузагын. 
Ошентип жүрүп талаада, 
Ачырып алат курсагын. 
Ошондо да жоготпойт, 
Чырпыктан минген тулпарын. 
Жанындай көрүп асырайт, 
Чымчыктан болгон шумкарын. 
Байге сайып чүкөдөн, 
Чырпыкты минип жарышат. 
Талыкпай чуркап чарчабай, 
Тай чабым жерге барышат. 
Камчы кылып колдорун, 
Өздөрүн санга чабышат. 
Чоңдорго чырпык болсо да, 
Балдарга ойдологон чалыш ат. 
Бир-бири менен достошуп, 
Ат алмашып алышат. 
Ошол күнү кечке эле, 
Нечен жолу кагышат. 
Уруштук деп ойлобой, 
Ойносо кайра табышат. 
Чуркап жүрсө жылаңач, 
Шым жасап берсе кийбесе, 
Мейман элди тааныбай, 
Уялганды билбесе, 
Ата-эненин көзүнчө, 
Чын менен элди тилдесе, 
Абайласаң баланын, 
Ушундай кыялы болот бир нече. 
Сегиз жашка толгондо, 
Мектепке барып окуса, 
Тартип күтүп азыраак, 
Ата-энеден чочуса. 
Ар жылына окуусун 
Эң жакшы менен бүтүрсө, 
Шаардан барып окуйм деп, 
Камынып бала күтүнсө, 
Бу дагы ата-эненин жыргалы. 
* * * 
Оору — кор, өлүм — муңдук, 
жокчулук — зар, 
Ынтымак турган жерде токчулук бар. 
Табылган таалайыңа чапаныңдын 
Убайын өзүң көрүп тостуруп кал. 
Дүйнөдө эки жолу жаралбайсың, 
Өткөнгө бир кылчайып бара албайсың. 
Күн бүтсө, бир сааттык өмүрдү сен 
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Мимион булга1 издеп таба албайсың. 
Артыңда бала-чака, жакыныңдын, 
Насибин сен бербейсиң бекем камдап. 
Шондуктан ашык оокат жыямын деп, 
Жаныңды кыйнабагын бекер сабап. 
Адамдын дүнүйөгө көзү тойбойт, 
Үйүнө мимионду алса санап. 
Кокустан ажал жетип өлүп калсаң, 
Кыйындык опоо бербейт артта калат. 
Киши эмес аягы жок жылан дагы, 
Күндөлүк азын-көбүн жээрин табат. 
Шондуктан адамзатка өтө зарыл, 
Терең ой, адал эмгек, сан бузбаган. 
Табылат самаганың илим болсо, 
Илими иргеп алар билим болсо. 
Баарысы илимдүүгө моюн сунат, 
Жөнөкөй нечен албан кимиң болсо. 
Баарысын жыйыштырып окуур элем 
Эң кеми отуздагы күнүм болсо. 
Талаптан жаш кезинде илим үчүн, 
Илимдин түп казына зили үчүн. 
Багам деп ата-энеңди алаксыба, 
Жеке эле менин көрөр күнүм үчүн. 
Илимдин кенчин издеп кете бергин, 
Бириңден-бириң акыл сура дагы. 
Улууңду кичүүң сыйла кыя баспай, 
Жакын жок, тиричиликте уялаштай. 
Жогуңа барың бекем кайрылышкын, 
Ар кимиң өз тапканың жЫя качпай. 
Ак ниет, ак көңүл бол тирлигинде 
Тилектеш чын ыклас бирдигинде. 
Кыйын эмес башка мүлк казыналар, 
Түбөлүк мурас болуп жүрдү кимге. 
Бириңе-бириң акыр табылбайсың 
Жашыңдан көптү көрбөй кагылбайсың. 
Өз ара бирдигиңер бекем болсо, 
Өзгөгө моюн сунуп багынбайсың. 
Илимден артта калба биз сыяктуу, 
Көрүнсүн кызматыңар иш сыяктуу. 
Силердей кайран жаштык убакытым, 
Маанисиз өтүп кеткен түш сыяктуу. 
* * * 

                                                      
1
 Булга — пулга. 

Эрге дабир2 келгенде, 
Эки күлүк тең байлайт. 
Жерге дабир келгенде, 
Жер чымырап көк чайлайт3. 
Бакка дабир келгенде 
Эки булбул тең сайрайт 
Ариет намыс келгенде 
Азамат эрлер бел байлайт. 
Жүз айланып күч кетет. 
Байгеден озуп ат кетет, 
Бир иш берсе атказып, 
Бир азамат март кетет. 
Куш уясы зор болот, 
Кум куюлган тоо болот. 
Кушту учурган пар4 болот. 
Орозгерди5 кызыткан, 
Өмүр шерик жар болот. 
Булбул жайы бак болот, 
Паашанын жайы так болот, 
Жамандан киши дак6 болот. 
Жакшыга жаман жете албайт, 
Жарышкан менен өтө албайт. 
Ар буюмдун наркы бар. 
Жакшы менен жамандын, 
Ортосунда паркы7 бар. 
Пикири8 бар жигиттер, 
Билип кылар ишини. 
Курсант кылар ар жерде, 
Бирге жүргөн кишини. 
Ата уулу менен дос болсоң, 
Асили9 көңүл калышпайт. 
Март адам менен жол жүрсөң, 
Башкача жорук баштабайт. 
Өзү өлүп кеткенче, 
Жоодуратып көзүңү, 
Жолдошун жолго таштабайт. 
Суйсалма жорго ат минсе, 
Жакын болор ыраагы. 

                                                      
2
 Дабир — кези, же мезгили келгенде, жолу 

болгондо, багы ачылганда деген мааниде. 
3
 Чайлайт — көбөйөт, дүркүрөп чыга баштайт. 

4
 Пар — канат, куйрук жүнү. 

5
 Орозгер — оокат-тиричилик, үй-турмуш. 

6
 Дак болот — түңүлөт, азап тартат. 

7
 Паркы — айырмасы. 

8
 Пикири — акыл-эси. 

9
 Асили — деги, эч бир, такыр деген мааниде. 
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Эрдин перзент, зайыбы, 
Үйүнүн жанган чырагы. 
Артуу-артуу жер келсе, 
Ашуусу бийик бел келсе, 
Атандар тартар бүгүлүп. 
Алыс коно1 байгени, 
Аргымак алар жүгүрүп 
Ага-ини, карындаш 
Арадан куник кеп2өтсө, 
Араздап кетет түңүлүп. 
Жез эскирсе дат болот, 
Желеде кулун жетилип, 
Казанат бедөө ат болот. 
Катуу көңүлүн оорутсаң, 
Карындаш-досуң жат болот. 
Карындаш менен урукту, 
Каерде жүрсөң сурап жүр, 
Көңүлүнү улап жүр, 
Көп иштер өтөт ортодон, 
Сабыр кылып чыдап жүр. 
Дос билбеген душманды, 
Кыласың кийин пушманды3 
Арманың калбайт ат барда, 
Кумарың таркайт куш барда, 
Ар иш кылгын күч барда. 
Марттык кылгын мал барда, 
Канимет кылгын, эр жигит, 
Денеңде азиз жан барда. 
Кара чай кени Кашкарда, 
Булбулдар сайрайт таң зарда, 
Сан күлүк аттар Саңсарда4, 
Кой жакшысы Ысарда5. 
Жарылбай жара сакайбайт, 
Жакшынын кебин катарлайт. 
Сыйлабай мейман күзөлбөйт, 
Өмүрү орто болгуча, 
Жамандын пейли түзөлбөйт. 
Боолуу шумкар жоголбойт, 
Акылына бир кирип, 
Акмак адам оңолбойт. 

                                                      
1
 Коно — алыстагы, бир жерге (үйгө) коюлган байге 

(буюм). 
2
 Куник кеп — жаман, суук сөз. 

3
 Пушманды — бушайман, сары санаа болосуң деген 

мааниде. 
4
 Саңсар — Самаркан тараптагы жердин аты. 

5
 Ысар — Гисар (жердин аты). 

Саяпкердин торуна, 
Мүнүшкөрдүн колуна, 
Бозум түлөк куш келет. 
Азамат эрдин колуна, 
Айланып бир күн иш келет. 
Азамат эрге иш келсе, 
Баарына болот барабар. 
Кайраттуу эрге иш келсе, 
Калкка болот барабар. 
Эстүү эрге иш келсе, 
Элге болот барабар. 
Ошондой мартка иш келсе, 
Баарыга болот теңчилик, 
Анан болот кеңчилик. 
Арбак урган жамандын, 
Аңдаштырып отурсаң, 
Көк көгөндөй көзү бар. 
Көрүнгөндө кеп урса, 
Көк дөбөттөй сөзү бар, 
* * * 
Асмандан учкан ак кептер, 
Айланып конот кырманга 
Акылдаш болуп сыр айтпа, 
Айласыз жаман урганга. 
Көкөлөп учкан ак кептер, 
Көрүп конот кырманга, 
Көңүлдөш болуп сыр айтпа, 
Көөдөнү туюк урганга. 
Жердин көркү Алайда, 
Асмандын көркү жылдызда, 
Ашуунун көркү Кундузда, 
Кулундун көркү желеде, 
Куруттун көркү середе. 
Тондун көркү көбөөдө, 
Жыгачтын көркү мөмөдө. 
Күлүктүн көркү сагакта, 
Сулуунун көркү тамакта. 
Жигиттин көркү барчада, 
Кыздын көркү кымчада. 
Шурунун көркү берметте, 
Сулуунун көркү элетте. 
Жердин көркү аркада, 
Эшендин көркү калпада. 
Уурунун көркү кабакта, 
Жамандын көзү тамакта. 
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Сооданын көркү бакалда1, 
Адамдын көркү сакалда. 
Баатырдын көркү шашканда, 
Жигиттин көркү чапканда. 
Карышкыр көркү капканда, 
Жоонун көркү качканда. 
Ак кадырын биле албайт, 
Бара менен сүйлөгөн. 
Ат кадырын биле албайт, 
Алыска сапар жүрбөгөн. 
Жабуулап атты минбеген, 
Чом кадырын биле албайт. 
Беш тыйын чака күтпөгөн, 
Сом кадырын биле албайт. 
* * * 
Өксүгү болот өлүмнүн, 
Зарпи күчтүү залимнин, 
Кекенчи болот ганымнын2, 
Эсеби болот бир күнү, 
Азын-көбүн малыңнын... 
Мукуму болот муруттун, 
Жааны келет булуттун. 
Жылоовунда кызыр бар, 
Журт башкарган улуктун. 
Мааниси улук марттыктын, 
Кайыры болбойт каттыктын3, 
Габи4 жакпайт тантыктын, 
Канааты болбойт ачтыктын, 
Добу5 жүрбөйт мастыктын, 
Доору балант6 жаштыктын. 
Элиртип колун таштаса, 
Баасы кымбат күлүктүн. 
Өзү келип түшпөсө, 
Табы каттык бүркүттүн. 
Канаты кайкы шумкардын, 
Тапаны7 жазы тулпардын, 
Белге чалган белдиктей8, 
Медери болот туугандын. 
Асти менен оңолбойт, 

                                                      
1
 Бакал — бакалея, майда-чүйдө сатуучу дүкөн. 

2
 Ганым — каардуу, ырайымсыз. 

3
 Каттык — катуу. 

4
 Гави — кеби. 

5
 Добу — айтканы, сөзү. 

6
 Балант — бийик, жогору, өйдө. 

7
 Тапан — таманы, туягы. 

8
 Белдик — белдемчи, кашкулактын терисинен 

жасалат. 

Эзелтен кудай ургандын. 
Айварты9 даана сүрдүүнүн, 
Акылы даана тилдүүнүн. 
Көңүлү жарым муңдуунун. 
Кошумча болуп оокатка, 
Колу узарат уулдуунун. 
Түктүү10 айбан чарс11 болот, 
Жаманга давлет12 келгенде 
Көтөрө албай мас болот. 
Жакшыга давлет келгенде, 
Бечара сыпаа пас болот. 
Жолу арбыйт аттуувдун, 
Даражасы зор болот, 
Жол тааныган катуудун. 
Балдары чаки иш тутпайт, 
Бабасы көргөн баштувдун. 
Мүнүшкөрдүн салганы, 
Бозум түлөк куш болот. 
Моймолжуган сулуу кыз 
Март жигитке туш болот. 
Кар эрисе сув болот, 
Карыса сакал кув болот, 
Кан белгиси тув болот. 
Кан сактаган чоорунун13 
Жүрөгү зардап сув болот. 
Мергендин белин какшаткан 
Беш карыш теке ув болот. 
Токсон түшсө күз келет, 
Чилде чыкса муз кетет. 
Буйлалаган төөдөй 
Буйрукка карап кыз кетет. 
Почтовой менен кат кетет, 
Пайгеден озуп ат кетет... 
Картайганда кишинин 
Белиден кубат күч кетет. 
Акыл менен иш кетет, 
Ээктен кашка тиш кетет. 
Пак жүрүп14 агып сай кетет, 
Маңдайды жарып ай кетет. 
Канаат кылбай дүйнөгө 
Бай-байлап жүрүп бай кетет. 

                                                      
9
 Айварты — айбаты. 

10
 Түктүү — үйрөтүлбөгөн, көнбөгөн. 

11
 Чарс — чалпоо, үркүнчөөк. 

12
 Давлет — дөөлөт, бак. 

13
 Чоорунун — чоронун. 

14
 Пак жүрүп — таза, тунук (суу жөнүндө). 
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Темене канат тетилип1 
Тегиз куйрук жетилип, 
Ак шумкар учат уядан, 
Бирөө кичик, бирөө чоң, 
Бирөө жарды, бирөө бай, 
Өтөр экен бир күнү 
Ушул жарык дүнүядан. 
Өткөн өмүр билинбейт, 
Өлгөндөр кайтып тирилбейт. 
Колуңда тириң2 болбосо, 
Боз карчыга илинбейт. 
Жарылбай жара сакайбайт, 
Жакшынын габин катардайт. 
Сыйлабай мыйман гүзөлбөйт, 
Өмүрү өтүп кеткенче 
Жамандын пейли түзөлбөйт. 
Оң келбей өңүт өзгөрбөйт, 
Ойнобой жүрөк козголбойт. 
Сынбай сүйөк чор болбойт, 
Тилеп алган парзантың 
Жетим калбай кор болбойт. 
Нав3 жүрүп акпай сай болбойт, 
Каза жетип күн бүтпөй, 
Киши кара жерге жай болбойт. 
Элиңде давлет болбосо, 
Эгиздеп көчүң чаңдабайт. 
Элиртип бедөө ат минип, 
Эсепке башың кирбесе 
Элиңден эч ким аңдабайт. 
Токутпай тулпар жандабайт, 
Душман тутуп, баш кеспей, 
Пашаалар тууну камдабайт. 
Бир кылыгың болбосо, 
Эч ким сени сыйлабайт. 
Азалги4 жоош ыйлабайт, 
Боолуу шумкар жоголбойт. 
Бейадаттар уялбайт, 
Бейсаатка кеп айтсаң, 
Мойнуну буруп тил албайт.  
Өдөмү5 жок жамандар, 
Илми кайып6 ишлерди 
Эч макулук биле албайт. 

                                                      
1
 Тетилип — жетилип деген мааниде. 

2
 Тириң — кушту чакыруу үчүн алынган тамак (эт). 

3
 Нав — ноо. 

4
 Азалги — башынан, түбүнөн. 

5
 Өдөмү — эби, жөндөмү. 

6
 Илми кайып — түшүнүксүз, чаташкан. 

Октобой мерген ата албайт, 
Онтобой кесел жата албайт. 
Өдөмү жок жамандар, 
Өз малын эптеп сата албайт. 
Маңдайлашкан жоо келсе, 
Баатырлар жоодон кайта албайт. 
Бүтпөгөн кыйын доо болсо, 
Чечендер тилин тарта албайт. 
Калемпир ачык туз болбойт, 
Азалги ийри түз болбойт, 
Эгин бышпай күз болбойт, 
Токсон толбой жүз болбойт. 
Бакылдын7 көөнү кем болбойт, 
Сакынын8 көөнү тар болбойт, 
Саламат турса эр жигит, 
Ар жерге барса кар болбойт. 
Жер курубай чаң болбойт, 
Бышкан оокат кам болбойт. 
Бөрүнү баксаң мал болбойт, 
Кеме жүрбөй сал болбойт. 
Кошун жүрбөй кол болбойт, 
Бейсаат күнү жол болбойт. 
Армандуу пенде ат минет, 
Кумарлуу пенде куш салат. 
Арманың таркайт аш барда, 
Кумарың таркайт куш барда 
Ар ишти кылгын иш барда, 
Таш чайнагын тиш барда. 
Марттык кылгын мал барда, 
Эсендик кылгын жан барда 
Чабактын жайы булакта, 
Чабандос ойнойт улакта 
Жамбилдин9 жайы гүлбакта, 
Жалган айтпа шул убакта. 
Жабдыктын баары жоргодо, 
Жакшылар турат ордодо. 
Маанидарлар10 масала». 
Масала сөздөр китепте, 
Береке бардыр нисапта. 
Арам менен алалың 
Ажырайт бир күн инсапта11. 
Жер, асмандын астында, 

                                                      
7
 Бакыл — ичи тар, сараң. 

8
 Сакы — март, кең пейилдүү. 

9
 Жамбил — жыттуу чөптүн аты. 

10
 Маанидар — акыл-насаат, үгүт. 

11
 Инсапта — акыйкатта, чындыкта. 
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Кездейиме1 келер деп, 
Душманың жүрөт кастында2, 
Өлбөсүн пенде жаштында. 
Пенденин иши өлмөктө 
Өлмөктөн мурун жакшылар, 
Уул үйлөп, кыз берип, 
Максатыны көрмөктө. 
Канааты болбойт соргоктун, 
Усулу3 болбойт чоркоктун, 
Жүрөгү болбойт коркоктун. 
Мергендин көөнү атмакта, 
«Иш кыл» десе ынабайт, 
Арамза көөнү жатмакта. 
Маңдайлашкан жоо келсе, 
Коркоктун көөнү качмакта. 
Коюмду жайып, баксам деп, 
Койчуман көөнү талаада. 
Атанын көөнү балада, 
Койшоңдотуп гап4 кылат, 
Бузуктар жүрсө арада. 
Билдирбей секин жесем деп, 
Бийлердин көөнү парада. 
Кара чай көөнү Кашкарда, 
Ат жакшысы Саңсарда 
Кой жакшысы Ысарда 
Уламалар Букарда, 
Түлкүнүн кени Жумгалда, 
Эчкинин кени Тарколдо. 
Топоздун кени Сарколдо. 
Аваз кылба5 ар жакты, 
Шалынын кенин ырдасам, 
Айым-Кышлак, Дардакта6 

Меванын7 кени Чарбакта. 
Күрүчтүн кени Анжиян, 
Мейиздин кени Наманган. 
Барчанын кени Маргалаң, 
Дарыя агат сайында, 
Ар иш болот жайында 
 

                                                      
1
 Кездейиме — колума түшөрсүң, кезегиңди 

келтирер. 
2
 Кастында — кастыкта. 

3
 Усулу — эби, ыгы. 

4
 Гап — кеп, сөз. 

5
 Аваз кылба — эңсебе, самаба. 

6
 Дардак — Өзбекстандын Анжиян областындагы 

жердин аты. 
7
 Мева — өрүк. 

САНАТ-НАСЫЯТ ЫРЛАРЫ 

Атадан алтоо туудум деп, 
Чомочоңду8 көтөрбө! 
Чомочоңду көтөрсөң, 
Жигиттер, ошону кудай өтөрбү? 
Насыя-борчту9 көтөрбө, 
Насыя-борчту көтөрсөң, 
Айлыңдан дооң кетерби? 
Анталатып шаштырса, 
Чач, кирпигиң жетерби? 
Колдо барлар берерби, 
Козголбой уйкуң келерби, 
Тегин айтпайм тегинди, 
Аныктап уккун кебимди, 
Айдасаң аштык-эгинди, 
Карыган атаң кан болот, 
Санаасы куунак сан болот. 
Көңүлү куунак көп болот, 
Жалчы салган жарыбайт, 
Малай салган марыбайт, 
Мойнуңда борчуң жок болсо, 
Жайы-кышы мингенге 
Жигиттер, жалгыз атың арыбайт. 
* * * 
Аргымак байлап не керек, 
Артынан куугун жеткен соң. 
Агайын-тууган не керек, 
Аңдышып күндө өткөн соң. 
Эки жакшы баш кошсо, 
Эртеден кечке сүйлөшүп, 
Соога10 болот турбайбы. 
Эки жаман баш кошсо, 
Эртеден кечке дөөрүшүп, 
Коога11 болот турбайбы. 
Ачпай буудан арыбайт, 
Арам пейил жарыбайт, 
Акындар сөзгө талыбайт. 
Чырпык өзүн тал ойлойт, 
Чымчык өзүн жан ойлойт. 
Чымчык өзүн эр ойлойт, 
Наадан өзүн шер ойлойт. 

                                                      
8
 Чомочо — боюңду, кадыр-баркыңды деген 

мааниде. 
9
 Борч — карыз, бересе. 

10
 Соога же соогат — чабуулдан же аңчылыктан 

түшкөн олжодон берилүүчү белек. 
11

 Коога — чыр, чатак, уруш, жаңжал деген иран сөзү. 
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Чындап ажал келген соң, 
Чыкса эле кирбес жан кайтып. 
Колуңдан дөөлөт кеткен соң, 
Келмеги кымбат мал кайтып. 
Чынары сынып калса да, 
Чырпыгы өсөр тал кайтып. 
Кара коргон нураса1, 
Калаа болбос ал кайтып. 
Туурдан учса туйгун куш, 
Кайрылып конбос ал кайтып. 
Келегин десе бересең 
Кезертер жанды саргайтып. 
Өткөн өмүр жашарбас, 
Алтымышта чал кайтып. 
Ала албаса шумкарың, 
Бөпүлөбөй не пайда? 
Алдыңда атың болбосо, 
Минсе чатың толбосо, 
Айылга барып не пайда? 
Эри сүйбөс катынга, 
Эндик, упа не пайда? 
Эт желиндүү боз койго, 
Эгиз козу не пайда? 
Жамачылуу чапанга, 
Ашка, тойго кийбесе, 
Жылуулугу не пайда? 
Алганың жаман болгон соң, 
Теңтуштардын ичинде 
Аркырап беттен алган соң, 
Сулуулугу не пайда? 
Калыстыгың болбосо, 
Акимдигиң не пайда? 
Кайрылуу жоомарт болбосо, 
Калың малың не пайда? 
Ден соолугуң болбосо, 
Теңселишиң не пайда? 
Ойноп-күлүп жыргабай 
Жигиттигиң не пайда? 
Асыл жаның кеткен соң 
Тениң бизге не пайда? 
Акылы бар, азамат, 
Аркы-берки ойлонуп, 
Адилет болчу бул жайда. 
Тең, табигат бар болсо, 
Эң авалы жан жакшы, 

                                                      
1
 Нураса — ураса, куласа деген сөз. 

Тирүүлүктө мал жакшы, 
Мүнүшкөргө куш жакшы, 
Уктасаң жагып түн жакшы, 
Оокат кылсаң күн жакшы. 
Алыска сапар жол жүрсөң, 
Аземдүү жорго ат жакшы. 
Билбес наадан туугандан 
Билеселүү жат жакшы. 
Үйүңдө бекер жатканча 
Үйрөнсөң билим кат жакшы. 
Сараңдык кылган бакылдан2 

Сакылык3 кылган март жакшы. 
Баркыңды билбес баатырдан 
Мамиле чыккан сарт4 жакшы. 
Кесепет жаман катындан 
Келте ооруган дарт жакшы. 
Мөмөсү жок дарактан, 
Жапай чыккан тал жакшы. 
Биздин көчмөн калкына, 
Чарба баккан мал жакшы. 
Тамчы тамган боз үйдөн, 
Дубалдан соккон там жакшы. 
Башыңа келсе жалгыздык 
Бакырчылык кам жакшы. 
Бара жеген бийлерден, 
Тар(ы)п жеген аң жакшы. 
Сыйларыңа эл жакшы, 
Дыйкандарга жер жакшы, 
Каз-өрдөккө көл жакшы, 
Кадырын тапкан эр жигит 
Кары-жашка тең жакшы. 
Арманы болор мергендин, 
Алганы болор бергендин. 
Күнөөсү болор күлгөндүн, 
Күйүтү болор өлгөндүн. 
Адамдын көркү чүпүрөк, 
Агач көркү жапырак. 
Өзөндүн көркү тал болот, 
Өлгөндүн көркү жар болот, 
Тирүүнүн көркү мал болот. 
— Акелер, ат кумары не болот? 
Эр кумары не болот? 
— Ат кумарын сурасаң, 
Арпа менен туз болот. 

                                                      
2
 Бакыл — сараң, ичи тар. 

3
 Сакы — март, берешен. 

4
 Сарт — соодагер, алып сатар деген мааниде. 
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Эр кумарын сурасаң, 
Алман тайган, кыраан куш, 
Кара көз айым, сулуу кыз, 
Асынсаң мылтык, атсаң түз, 
Ак далыңдын айнеги. 
Атса аманат жандын эрмеги, 
Адамдын болоор көөнү куш. 
Айыл консоң байларга, 
Бир тырмагың маларга 
Айыл консоң чеченге, 
Кебиң түйнүн чечерге. 
Айыл консоң айгакка, 
Мүдүрүлтөр тайгакка 
Үркөр айдын жолдошу 
Үч аркар таңдын болжошу. 
Толгон тоонун закымы, 
Торгой — куштун акыны, 
Булбул куштун мырзасы, 
Буудайык — куштун төрөсү. 
Ай төгөрөк, сабы жок, 
Арык жылдыз табы жок. 
Өгөөдөн бүлөө өткөн жок, 
Экөөгө бирөө жеткен жок. 
Өткөн ишке бушман жок, 
Өлүмдөн кыйын душман жок. 
Эрге келет бир кезек, 
Жерге келет бир кезек, 
Бакка келет бир кезек. 
Эрге кезек келгенде — 
Экиден күлүк ат байлайт. 
Жерге кезек келгенде — 
Байчечекей гүл жайнайт, 
Бакка кезек келгенде — 
Башына булбул куш сайрайт. 
Эрден сыймык кеткенде — 
Бир иши келбей оңунан 
Ботодой көзү куп жайнайт. 
Кыя кечпей жол болбойт, 
Кыя бычпай тон болбойт. 
Саратан жайдын ыштыгы, 
Сарамжал эрдин кыштыгы. 
Көпүрө көлдүн бурагы, 
Көз адамдын чырагы. 
Түйүнү бирге жибектин, 
Түтүнү башка билектин. 
Саны бирге санаттын, 
Өңү кызыл манаттын. 

Чөпкө бергис такыр бар, 
Байга бергис жакыр бар, 
Өгөөгө бергис бүлөө бар, 
Элүүгө бергис бирөө бар, 
Атка бергис кунан бар, 
Кызга бергис жубан бар. 
* * * 
Өткөн өмүр, кеткен күн, 
Кайрылып келбейт чакырса 
Өлгөндөн соң угулбайт, 
Көрдө жатып бакырса 
Жан-жаныбар кутулбас, 
Ажал жетип азгырса. 
Жигит болот алмаз курч, 
Жамандык көрүп жышылса. 
Акыры чыкпай эч калбас, 
Акыйкат ишти жашырса. 
Кишиге киши кул эмес, 
Өнөр — билим ашынса. 
Жигитти кудай атканы, 
Кошоматка баш урса. 
Төгүлбөй дөөлөт тура албас, 
Артылып каны ташыса 
Күнү калбас башкага, 
Илим менен таш урса. 
Ыкыбал кетер кишиден, 
Эчкиге төөчөн жашынса 
Адамдан акыл чыгабы, 
Кайраты кетип жашыса. 
Болбой койбос каткалаң, 
Борошолоп күн жааса. 
Адилдик кетсе улуктан, 
Элге, журтка бир казаа. 
Адам шору арылбас, 
Иши оңолбой, кошу оосо. 
Өлөр эчки койчуга, 
Кайта-кайта кашынса 
Мисалы, акыр күн болор, 
Күн жоголсо чыкпастан, 
Айдын кетип жарыгы, 
Капкараңгы түн болор. 
Жылдыздын өчсө чырагы, 
Дүнүйө жүзү не болор? 
Борошолоп күн жааса, 
Бороон, шамал, жер болор. 
Жан-жаныбар айбандар, 
Жүрө албастан тел болор. 
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Дүнүйө жүзү чайкалса, 
Ашуусу муздап бел болор. 
Таштай катып дүнүйө, 
Такыр өлүп уу болор. 
Жылдызга жылдыз урунуп, 
Кагылышып кум болор. 
Жаан жаап токтоосуз, 
Дүйнө жүзү сел болор. 
Бүтүн дүйнө калкылдап, 
Толкунданган кол болор. 
Күн чыкпаса жаркырап, 
Кандай дүйнө эл болор? 
Акыл жарык, шоола нур, 
Окуп алсаң нурга нур, 
Акыл кетсе башыңдан, 
Маңдайыңда шор болор. 
Ачуу жүргөн не болор? 
Ачуулууда акыл жок, 
Кылган иши кер болор. 
Ачуу душман, акыл дос, 
Ачуу түбү кем болор. 
Кетсе айлыңдан ынтымак, 
Жигит башы тел болор. 
Кызыл жибек кырмызы, 
Баркы кетип жүн болор. 
Кайгы түшсө башыңа, 
Күнүң кара түн болор. 
Алтын капка калааңыз, 
Күтүлбөсө чым болор. 
Бакты келсе жигитке, 
Жалган сөзү чын болор. 
Чалакайым, жарым эс, 
Чатак жүрүп тим болор. 
Адам акын жебегин, 
Жүрөгүңө чер болор. 
Бакты тайса жигиттен, 
Баары сөзү чыр болор. 
Тентек болсо үй-бүлөң, 
Тиричилик көр болор. 
Тең адилдик кылбаса, 
Теги жүрүп кор болор. 
Терстеп жүргөн жигиттин, 
Темингиден шор болор. 
* * * 
Жорго жолдун барманы, 
Жокчулук эрдин арманы. 
Саратан жайдын ысыгы, 

Сарамжал эрдин кызыгы. 
Жакшылык келбейт жамандан, 
Кеп кутулбайт чеченден, 
Мээнет кетпейт бечелден. 
Туура терек жыгылса, 
Туйгун жаның өткөн соң, 
Туушкан ыйлап не пайда? 
Кара терек жыгылса, 
Калган терек не пайда? 
Кайран жаның кеткен соң, 
Карындаш ыйлап не пайда? 
Сылык деген эмине? 
Сылык болгун дегеле. 
Сыймык сынган чегедек 
Сынса кирбейт эбине. 
Акыл деген айлалуу, 
Азап деген залалдуу 
Эгиз болсо эмгегиң 
Эрдин тийбейт паанайы. 
Дөөлөт деген чоң байлык, 
Дөөрүк киши наадандык. 
Акылдуунун бир сөзү, 
Айткан сайын бир тайлык. 
Күлүк чыгат жылкыдан, 
Күзгүдөй тунук буудандан. 
Ачуу деген арам иш, 
Ажыратат туугандан. 
Акыл деген алтынбы, 
Алтынды тапкан акылбы. 
Акылды уткан өмүрүң, 
Арт жагында калсынбы? 
Өмүр асыл баарыдан, 
Өмүргө акыл байланган. 
Өмүрдүн үйү тирүүлүк, 
Өмүр кетет экен өлсө жан. 
Сулуу деген сырдаган, 
Суук деген тоңдурган. 
Сырдаган сулуу эмес ко, 
Сылык сөздүү кумпайдан. 
Тоңдурган суук эмес ко, 
Тобосу жок ургандан. 
Булбул муунду эритет, 
Бул адамды семиртет. 
Ажал оору келгенде, 
Асыл жанды кейитет. 
Саргарса кайгы аралаш, 
Санаа өмүр кемитет. 
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Той акылын табуучу, 
Туйгун тууган чечендер. 
Жоону сайып алуучу, 
Жолборс жүрөк эрендер. 
Арбайып артта калуучу, 
Айласыз тууган бечелдер. 
Баатырдын кыйын жүрөгү, 
Октон кайра тартпаган. 
Улуктун кыйын дүмөгү, 
Убададан кайтпаган. 
Шумкарың алгыр болбосо, 
Тырмагы ийри кулаалы. 
Тулпарың күлүк болбосо, 
Дуңгулдан1 артпайт бу дагы. 
Өмүрдү бекер койбосо, 
Он сегиз, отуз курагы. 
Ок жыландай толгонсо, 
Жигиттин алган ынагы. 
* * * 
Ышкырбай шамал козголбойт, 
Чаң тополоң боз болбойт. 
Айрандай жакшы аш болбойт, 
Кымыздай суусун кандырбайт. 
Шамал жерди кууратат. 
Оору эрди кургатат. 
Санаа эрди саргайтат, 
Сап2 жигитти муңайтат. 
Доо эрди өксүтөт, 
Көкүрөгүн көксүтөт. 
Баатыр болмок маңдайдан, 
Чечен болмок таңдайдан. 
Өкүм болмок өзүңдөн, 
Сынык болмок сөзүңдөн. 
Эки ат минген кеч калбайт, 
Элдүү түлкү ачка өлбөйт, 
Кыяны кыялай жортпой жол болбойт, 
Кыз албай жалгыз көбөйбөйт. 
Жакшы адамдын белгиси, 
Жалпыга бирдей калыста. 
Жаман санаа душманга, 
Жан аябайт намыста. 
Жол азыгын камдап ал, 
Жолоочу жүрсөң алыска. 
Жакшы санаа теңтушка, 
Жаман сөзгө барышпа. 

                                                      
1
 Дуңгул — жаман ат. 

2
 Сап — жокчулук, кедейчилик деген мааниде. 

Бермегиң болсо бирөөгө, 
«Бересем жок» деп танышпа. 
Алың келбей баратса, 
Аныгын айткын калыска.  
Бербеген сараң адамдан 
«Бер» деп күндө жабышпа 
Алың келсе жардам кыл, 
Алсыз начар жармачка 
Өзү сүйбөс бирөөгө 
Өзүң барып жармашпа 
Жакшы карма өзүңдү, 
Жамандык жакка барбаска 
Көпкөндүк кылып, эр жигит, 
Көпчүлүк менен кармашпа 
Төшөнчүң калың болбосо, 
Сыз өтпөйбү жамбашка 
Энеден эгиз болсоң да, 
Энчи-оокатың ар башка. 
Эскини жаңыга улашың — 
Эбин таап иштөөдө. 
Түрөгөй дүр тайгандыр, 
Түлкүгө жетип тиштөөдө. 
Кадиги жок мергендер, 
Кароолду жакшы түздөөдө. 
Мал семирткен малчылар, 
Малы менен күздөөдө. 
Жок жоготкон адамдар, 
Суроо салып издөөдө. 
Көтөрүлөт арык мал, 
Жазгы ыраң көктөмдө, 
Көзгө жакшы көрүнөт, 
Көгөрүп эгин өскөндө. 
Жүгүңдү бекем жүктөп ал, 
Убара болбо көчкөндө. 
Төшөлтө жакшы жүктөсөң, 
Төө ылайык көчкөнгө. 
Куурай жаксаң үзбөй жак, 
Күймөгү кыйын өчкөндө. 
Жарамдуу жалгыз эр чыкса, 
Жалгыз татыйт бүт элге. 
Жамандык кетсе өзүңдөн, 
Башкадан көрүп күчөнбө. 
Колуңдан келсе азамат, 
Конушуңду түзөңдө. 
Адилет болот эр жигит 
Айыл-апа жүрөт күтөрдө. 
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Текебер кылат кай бирөө, 
Теңдиктен үмүт үзөрдө. 
Эл бийлөөчү азамат, 
Элиңди бирден таратпа. 
Элиңде болсо ынтымак, 
Эки жагың канат да 
Акылыңды оодарып, 
Алдырып ийбе аракка. 
Кызыгып өзүң үйрөнгүн 
Кылыч, мылтык жаракка. 
Жаш өмүрдү өткөрбө, 
Жайдары жүрүп шаракта. 
Кишиликтүү азамат, 
Кириптер болбо камакка. 
Окуучулар, кулак сал, 
Окуп жаткан сабакка 
Арык ат минип жол жүрсөң, 
Аста жүргүн кыймылда 
Намыс кылбай түшө кал, 
Өөдө менен ылдыйда 
Жаман болот жантык жол, 
Жаан жааса сыйрылма 
Көңүл берип сөз уккун, 
Көпчүлүктүн жыйында. 
Кызыгы болбойт жаштыктын, 
Кырктан ашкан кырыңда 
Таалайга нелер туш келбейт, 
Тандабай ичкин тамакты. 
Үйдө, тышта болосуң, 
Үйрөнүп алгын жамакты. 
Баштаган ишти бүтүп ал, 
Башкага болбой алагды. 
Акылың болсо, эр жигит, 
Акыры сүйбө тарапты. 
Жатык болгун, таштап кой, 
Төрө пейил адатты. 
Азыраак чыккан чыгымга, 
Азамат болсоң күйүнбө. 
Бекер олжо табылса, 
Пенделик кылып сүйүнбө. 
Эмгексиз бекер тапкандын, 
Эсеби болот түбүндө. 
Бересеңди камдап жүр, 
«Бер» деп келсе күч келбе. 
Жат жана жакын карабайт, 
Жамандык башка түшкөндө. 

Жоого аттансаң бел байла, 
Жолдош болбо коркокко. 
Ишиңди бузуп албагын, 
Иштетем деп чоркокко. 
Эч оокатың болбосо, 
Эгин айда ортокко. 
Майы кетет арыктап, 
Мал түнөтсөң тоңгокко. 
Иче берет тим эле, 
Бере берсең соргокко. 
Этиеттеп жер айда, 
Эгин чыкпайт шордокко. 
Оокат кылат жеткилең, 
Ойдогудай болмокко. 
Оңой менен оңолбойт, 
Оошуң кыштак тамыңдан. 
Коңултактап каласың, 
Кошунаң көчсө жаныңдан. 
Ажалы жок ооруга, 
Себеп болот дарыдан. 
Өйдөлөбөйт далайга, 
Өтө ачыгып-арыган. 
Баарын бирдей тең санайт, 
Нускалуу жакшы карыган. 
Толуп жатса бар дебейт 
Ниети бузук тарыган. 
Элге шүмшүк атыгат, 
Ушак айткан баарынан. 
Ууру кылган адамдан, 
Уга албадым жарыган. 
Артык дебе алтынды, 
Ак буудайдын данынан. 
Таалайыңа жараша, 
Табылса кийип, ичкиниң. 
Кошуна, теңтуш, эл жүрөт, 
Колуңда болсо тизгиниң. 
Жолун жолдо жакшынын, 
Жолоюна түшкүнүң. 
Жаныңа пайда келтирген, 
Жакшыдан теңтуш күткүнүң. 
Жарым ай жолдош болбогун, 
Жамандан күдөр үзгүнүң. 
* * * 
Элүүдөн жашың өткөндө 
Эңилериң ойлогун. 
Эл оозуна сөз болуп, 
Жеңилериң ойлогун. 
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Алтымышта ар нерсе 
Кас болорун ойлогун. 
Ар ким айтып ар нерсе, 
Пас болорун ойлогун. 
Жетимишке барганда, 
Өзүңө жеме коёсуң. 
Жеңилип уул, кызыңа, 
Жек көрүнчү болосуң. 
Сексенге жашың барганда, 
Серпе албайсың бутуңду. 
Сергек болсо балдарың 
Сезимге сактайт кутуңду. 
Токсонго жашың барганда, 
Томпоюп үйдө жатасың. 
Тоорулуп ажал башыңды 
Тон-шаймалың катасың. 
Жүзгө жашың барганда 
Сүзүлгөнүң билбейсиң. 
Жүзүмдүн шагы ийилип, 
Үзүлгөнүн билбейсиң. 
* * * 
Биринчи тилек тилеңер, 
Бириң1 ойрон болбоско. 
Экинчи тилек тилеңер, 
Энеден жетим калбаска 
Үчүнчү тилек тилеңер, 
Үйүң ойрон болбоско. 
Алтынчы тилек тилеңер, 
Аса-муса колго алып, 
Ата деп ыйлап калбаска 
Өлүм деген нерсени 
Учтуу кылып жараткан. 
Качканына койбостон, 
Күчтүү кылып жараткан. 
Шаани менен айтарга, 
Азаны болбойт өлүмдүн. 
Аш кайнатып ичерге 
Казаны болбойт өлүмдүн. 
Уулу ыйлап келгенде, 
Шүк деп коёт өлүмдү. 
Өлүм эрди өксүтөт, 
Көкүрөгүн көксүтөт. 
Жорго жолду арбытат, 
Жокчулук эрди карытат. 
Жок болуп жолуң ачылбайт, 

                                                      
1
 Бириң — бириң да, эч кимиң деген мааниде. 

Башыңа мүшкүл иш түшпөй, 
Малың арзан сатылбайт. 
Жокчулук өзү зор кыйын, 
Жолойдун пейлин кылбасаң. 
Жобанып2 үйдөн чыкпасаң, 
Жолукпайт сага бир тыйын. 
Жардылык өзү зор кыйын, 
Жапаңдын3 пейлин кылбасаң. 
Жобанып үйдөн чыкпасаң, 
Жаныңа түшпөйт бир тыйын. 
* * * 
Илебиме нас тартып4,  
Акыл эске неш тартып, 
Азапка түшкөн бул башым. 
Дарыя болот көз жашым, 
Ырдап айтып берейин, 
Бир четинен аралап. 
Ындыстан алыс куш келет 
Бир жакшыга бир жаман 
Себеп менен туш келет. 
Он эки айда жыл келет, 
Айтам десем, калайык, 
Ар сабактын башынан 
Албан түрлүү ыр келет. 
Айтпайм десем калайык, 
Көөнүңөргө кир келет. 
Эски, көөнө5 дүйнөнү, 
Эстүү пенде ап кетет6. 
Этегине сап7 кетет. 
Катып көөнө дүйнөнү, 
Кайыр кылса ап кетет 
Кап-куржунга сап кетет. 
Өзүңө койбо бинаны8, 
Башыңа үйбө кунани9. 
Малым-малым дебеңер, 
Малың талаа чымчыгы. 
Үйүм-үйүм дебеңер, 
Үйүң талдын чырпыгы. 
Күчүм бар деп кубанба, 

                                                      
2
 Жобанып — үмүттөнүп, кубанып. 

3
 Жапаң — жапайы, тентимиш, кыдырмыш. 

4
 Нас тартып — Эрдиме насыбай салып. 

5
 Көөнө — эски-үскү кийим-кече жана майда-барат 

буюмдар. 
6
 Ап кетти — «алып кетти» деген сөздүн кыскаркан 

түрү. 
7
 Сап — «салып» деген сөздүн кыскарган түрү. 

8
 Бина — күнөө деген сөздүн синоними. 

9
 Куна — күнөө. 
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Күчүң кетер бир күнү. 
Саар менен турмак парз, 
Сууну көздөй басмак парз, 
Бети-колун жуумак парз. 
* * * 
Шамал жерди кургатат, 
Дөөлөт эрди жыргатат, 
Өлүм эрди сыздатат,  
Чучугуңду муздатат. 
Сары атан чөптү катырат, 
Зоолордо улар чакырат. 
Оомады1 келсе байлыгың, 
Коркконсуп элден жашырат. 
Үйүнө келсе бир мейман, 
Табагын таппай шашылат. 
Элиңде айып бар болсо, 
Шерменде кылбай жашырат. 
* * * 
Жары келсе жай алган, 
Бечара келсе бел алган. 
Мусапыр келсе буксаган, 
Олуя март байкаган, 
Жерден айтып берейин. 
Кыямат кылыч белинде, 
Курч болот найза колунда. 
Чарайнасы боорунда, 
Олут чайкар соорунда. 
Кылычы кынга батпаган, 
Жоо дегенде жатпаган, 
Эрден айтып берейин. 
Калемдей кашы чийилген, 
Кайкалап бели ийилген. 
Колунда кайчы жез оймок, 
Уздан айтып берейин. 
Эгизге чыккан кайыңдай, 
Аргымак аттын тайындай. 
Энеси боюн өстүргөн, 
Богогу салык мойну кез, 
Кош анарын күйгүзгөн 
Кептер моюн дутар бел, 
Минген атың кыл канат, 
Кийген тонуң үч кабат. 
Атан төөсүн иштетип, 
Азамат эрлер пул табат. 
Бар болбой малың чачылбайт, 

                                                      
1
 Оомады — иши илгери кеткен, иши оңолгон. 

Жок болбой жолуң ачылбайт, 
Башыңа мүшкүл иш түшпөй, 
Малың арзан сатылбайт. 
Чырмаган мээнет кетпесе, 
Чындап ажал жетпесе 
Баш жаздыктан тартылбайт. 
Баш жаздыктан кеткенде, 
Бар оокатың татыбайт. 
Тил күрмөөдөн өткөндө, 
Тириктигиң табылбайт. 
Эки көзүң жумулса, 
Көргөн күнүң татыбайт. 
Жан алкымга келгенде, 
Бар оокатың табылбайт. 
Буудайдан тилиң бурулуп, 
Нур чырайың куурулуп. 
Жамгырдай жашың төгүлүп, 
Бедендериң сөгүлүп. 
Акырет жайга барганда, 
Чымындай жаның куурулуп. 
Өтө ширин көрүнөт, 
Кайыр кылып кол менен, 
Актан ажал жеткенде, 
Кары дебей, жаш дебей 
Кете берет жол менен. 
Акыреттин кербени, 
Акыры болот арманы. 
Кептер жана дүнүйө, 
Өтүп кетип баратат. 
Бири учса бири конуп, 
Өтүп кетип баратат. 
Ажал жетип күн бүткөн, 
Өлүп кетип баратат. 
Кайыр кылып кол менен, 
Акыретте табалбай, 
Акыры болот арманы. 
Такасы болот жоргонун, 
Таалими болот молдонун. 
Акылы болот пенденин, 
Сообабы болот селденин. 
Короо толбой кой болбойт, 
Боолуу шумкар жоголбойт. 
Эгем эки кылбаса, 
Пенденин пейли оңолбойт. 
Жалгыз жыгач үч болбойт, 
Ыкыбалы келбесе. 
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Журт башкарып бий болбойт, 
Жолборстон туулган шер болот. 
Шердей белдүү эл болот. 
Жамбынын баары ак болот, 
Жандарда сулуу арс болот. 
Ак көңүл адам март болот, 
Такабур адам дат болот. 
Кушту учурган пар болот, 
Эрди учурган зар болот. 
Куш жаманын сурасаң, 
Кулалы менен сар болот. 
Кыргыйым салдым кыр менен, 
Кыз баласы сыр менен. 
Алпурушуп тең ойноп, 
Өтүп кетсем кыз менен, 
Өмүрүң өтсүн эр жигит, 
Бир кара көз жар менен. 
Кептердин мойну көк болот, 
Кемпирдин жары жок болот. 
Кыргыйдын мойну көк болот, 
Кыз баласы көп болот. 
Маңдайлашып келгенде, 
Жүрөк күйүп өрт болот. 
Өткөн бир менен кеткенди айт 
Мурадыга жеткенди айт. 
Эки жакшы бириксе 
Ала-Тов менен Кара-Тов 
Биргелешип калгандай. 
Эки жаман бириксе 
Ителги менен таандай 
Жем талашып калгандай. 
Ала-Товду кар басып 
Кара-Тов какшап калгандай. 
Эки жаман бир өлсө 
Ителгиси итейип 
Тааны тарап кеткендей. 
Бар мактанса табылат 
Жок мактанса чабылат. 
Белиңде пулуң болвосо 
«Мен» дегениң бекар гап. 
Алдыңда атың болвосо 
Той тамаша күндөрү 
Дсгдегениң бекар гап. 
Жорго бир жолдун пармани 
Жокчулук эрдин арманы. 
Жоргобуз жолду арвытат 
Жокчулук эрди карытат. 

* * * 
Жол адашкан жаш болот, 
Жолдо жалгыз адамдын 
Жобогону нас болот. 
Түктүү айбан чарс болот, 
Кабактын көркү каш болот. 
Жаманга дөвлат жар болсо, 
Көтөрө албай мас болот, 
Санаты улук салданин, 
Ар кылы болот панданин, 
Акылы жок тентектин, 
Катыны бийлеп баш болот. 
Алма баш бедөө ат деген, 
Ачык айтпайт жат деген, 
Өлтүрбөйт тууган өз деген. 
Он сегиз миң ааламдын, 
Чырагы эки көз деген. 
Дүкөндө болот пөз деген, 
Чымтайдан келет туз деген, 
Чырайлуу болот кыз деген. 
Асили кептин тазасы, 
Адамкерчилик сиз деген. 
* * * 
Карарган тоонун боорунда 
Карчыга куштун уясы. 
Сандаган малды семирткен 
Кара жердин гиясы. 
Акылдуу чечен адамдын 
Толу болот миясы. 
Аттувга жөө жете алвайт 
Дарди күчтүү жата алвайт. 
Кайраттуунун астынан 
Каршы душман өтө алвайт. 
Тувра жүргөн азамат 
Туугандан алыс кете албайт. 
Тууганыңды жаман деп 
Душманыңа качпагын. 
Жолдошуңду жаман деп 
Абийириңи ачпагын. 
Эсиң болсо жигиттер 
Капа кылып тилдевей 
Кайрыла жүр жетимге. 
Өтүп кеткен ишиңдин 
Артынан бекер өкүнбө. 
Көтөрүлүп көп сүйлөп 
Учураба кесирге. 
Сөз айтса жооп бербеген 
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Арамдыктын белгиси. 
Колуңда дүнүйө болвосо 
Чабалдыктын белгиси. 
Аялың алса бетиңден 
Ад;шдын келет өлгүсү. 
Жаман катын курусун 
Жакшы эрини кул кылат. 
Аш кылса үстүн кыл кылат, 
Айтса гапти албастан 
Адамды бир пул кылат. 
Арам-алал аш кылып, 
Ичсең көвнүң кир кылат. 
Салган болот кабагын 
Оромолун кайырып 
Ачып алат уялвай 
Кир басып калган тамагын. 
Жаман катын курусун 
Аптада жувайт башыны 
Арувлап кылвайт ашыны. 
Көйнөктөрү семтиреп 
Асып коюп казанын 
Айылга кетет тентиреп. 
Жаман катын курусун 
Көрсөң көңүл кир кылат. 
Ондой жаман балитти 
Санатка салып ыр кылат. 
Жаман катын курусун 
Көзү өлүңкү көр кабак 
Түртмө түндүк, үймө жүк, 
Тугра таман, тулга бет 
Шыпырып койвойт үйүнү 
Жыйып койвойт үйүнү. 
Туткан үйү тополоң 
Ар жерде жатат чачылып. 
* * * 
Тугру болсо ниетиң 
Тулпар минип ойнойсуң. 
Кыңыр болсо ниетиң 
Кыяматка тойбойсуң. 
Калыс болсо ниетиң, 
Карчыга салып ойнойсуң. 
Калтыс болсо ниетиң, 
Карыганча тойвойсуң. 
Ат чабат эрлер барлыктан, 
Той кылат эрлер тоглуктан. 
Тосуп жүрөт көп эрлер 
Колунда малы жоглуктан. 

Куш асманда, тор жерде, 
Мехнат кылып иштесең, 
Кудайым берет ар жерде. 
Түктүв айван чарс болот, 
Жаманга дөвлат бир келсе, 
Көтөрө албай мас болот. 
Кабактын көркү каш болот 
Жолдо эриккен адамдын, 
Жованганы нас болот. 
Жаманга дөвлөт келгенде, 
Которо албай мас болот. 
Жакшынын бари адалат 
Жамандын бари ар савлет. 
* * * 
Айтып берем сиздерге, 
Адат болгон биздерге. 
Ырдап берем сиздерге, 
Ырасми болгон биздерге. 
Жармы жалган жармы чын, 
Жакшылардын көвнү үчүн. 
Теңи жалган теңи чын, 
Теңтуштардын көвнү үчүн. 
Аз деп арман кылбаңар, 
Узак деп уктап калбаңар. 
Жаман деп жатып албаңар, 
Кумдан качкан коёндой, 
Чакан айтып берейин. 
Машинеден чыккандай, 
Майин айтып берейин, 
Күлүктүн күндө табы бар, 
Улуктун тима, шабы бар.. 
Аргумактын тайы бар, 
Ак бараңдын сайы бар. 
Кичиктин катта зору бар, 
Аттууга асти жете албайт, 
Пияданын шору бар. 
Жигиттин черин тараткан, 
Сай жүгүрүк ат болот. 
Молдонун черин тараткан, 
Ала кагаз хат болот. 
Устанын черин таркаткан, 
Кара темир дат болот. 
Баатырдын черин таркаткан, 
Маңдайлашкан жоо болот. 
Мергендин черин таркаткан, 
Бети сыйка зоо болот. 
Койчунун черин таркаткан, 
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Короо толгон кой болот. 
Ырчынын черин таркаткан, 
Тоотмек салган той болот. 
Той маарака болгондо, 
Атты чаап байга алсаң 
Аттын чери жазылат. 
Жыбыратып окусаң, 
Хаттын чери жазылат. 
Чабандаздар бириксе, 
Улакта чери жазылат. 
Кыз-жубандар бириксе, 
Булакта чери жазылат. 
Жамандын көөнү жатмакта, 
Мергендин көөнү атмакта. 
Сопунун көөнү азанда, 
Соргоктун көзү казанда 
Дарди күчтүү жата албайт, 
Гайратгунун астыдан, 
Каршы душман өтө албайт. 
Тувру жүргөн азамат, 
Туугандан алыс кете албайт. 
Эсиң болсо жигиттер, 
Тууганыңды жамандап, 
Душманыңа качпагын. 
Жолдошуңду жамандап, 
Абийриңи ачпагын. 
Көп гыдырша журтума, 
Алтындай сөзүм чачкамын. 
Көкүрөктө ырымдын, 
Ачкычын бурап ачкамын. 
Эң эле жыргал эмеспи, 
Дунуядан жыргап өтүүгө, 
Эсиң болсо жигиттер, 
Хапа кылып тилдебей, 
Кайрыла жүр жетимге. 
Өтүп кеткен ишиңдин, 
Артыдан бекар өкүнбө. 
Көтөрүлүп көп сүйлөп, 
Учураба кесирге. 
Курчтугуңду майтарып, 
Таш чаккандай кетилбе. 
Ар ким ойлойт жакшылык, 
Талаптуу ишке жетүүгө. 
Эсиң болсо жигиттер, 
Тамаша кылба жыртаңдап, 
Эри өлгөн аял жесирге. 
Уяты бар адамдын, 

Нуру болот бетинде. 
Алдан айтса бир бузук, 
Алдоосуна эсирбе. 
Жалган жерден сот болуп, 
Ак жериден кесилбе. 
Өлөңдүү жерде саз болот, 
Өлчөмдүү кең дарыяга, 
Өрдөк менен каз конот. 
Акылы бар адамдын, 
Убадасы түз болот. 
Өткөрө сүйлөп гап айтсаң, 
Өлгүчө кектеп унутпай, 
Өз тууганың кас болот. 
Ушакчы болгон жигиттин, 
Урматы болбойт элиге. 
Уурдап гапти ташыган, 
Уяты чыгат бетиге. 
Ушундай шүмшүк болчу деп, 
Жолотпойт элдин четиге. 
Туура сүйлөп, түз жүрсөң 
Кадырың болот халкыңа 
Жайдары жигит болчу деп, 
Ырахмат айтат артыңа 
Одоно сүйлөп гап айткан, 
Обу жок адам көп болот. 
Орунсуз сөзгө коп кирип, 
Ошончо журтка гап болот. 
Тувра жүрбөй кыйшаңдап, 
Туугандан алыс чет болот. 
Кыз кыялдуу кылтыңдап, 
Жакшы ат камчы салдырбайт. 
Жакшы адамдын белгиси 
Көңүлүңдү калтырбайт. 
Сыртыңдан түзөп гап айтып, 
Душманга сырың алдырбайт. 
Жакшы көргөн жолдошуң, 
Жамандык ишке бардырбайт. 
Жакшы аялдын белгиси, 
Жайдары болот кишиге. 
Хызматын эрте бүтүрөт, 
Баа жеткис ишиге. 
Адамдын пейли берилет, 
Ар күнү кирет түшүңө, 
Кадырың билбес аял бар, 
Караңгы күндүн түнүдөй. 
Кылыгы кыймат жакшынын, 
Калтардын марбет жүнүндөй. 

www.bizdin.kg



Карагат көзү мөлтүрөп, 
Кашы жайдын гүлүндөй. 
Аста айтып сылык сөз, 
Жүргөнү сонун билинбей. 
Күлүктүн болот белгиси, 
Пайгеден чыгат сүрөтпөй. 
Жакшы аялдын белгиси, 
Колдогу шумкар түлөктөй. 
Ар мүчөсү келишкен, 
Тартып койгон сүрөттөй. 
Алпшың жаман жолукса, 
Кулак салбайт сөзүңө. 
Куюлтуп айтып берейин, 
Кулак сал, балдар, кебиме. 
Пейли бузук кишиге, 
Ички сырың айтпагын! 
Алты саның соо болсо, 
Бекер карап жатпагын. 
Атаң тентек болсо да, 
Акылын ойго сактагын. 
Насаатымы ыр менен, 
Терме кылып айтканым. 
Харыганда сүйлөтүп, 
Алжытпасын адамды. 
Каласың балдар зыянга, 
Жолдош кылсаң нааданды. 
Айыктырбай ырбатат, 
Болор-болбос жараңды. 
Андай жаман адамдар, 
Бөөшсүнүп сыртыңдан, 
Байкап жүрөт чамаңды. 
Көз карашы бузулуп, 
Түзүк айтпайт саламды. 
Сөз айтсаң жуап бербеген 
Арамдыктын белгиси. 
Чогулган топко барвасаң, 
Жамандыктын белгиси. 
Колуңда дүняң болбосо, 
Чабалдыктын белгиси. 
Аялың алса бетиңден, 
Адамдын келет өлгүсү. 
Бууданы чыгып, пайге алса, 
Ат ээси сүйүнөт. 
Күлүктүн болот белгиси, 
Жер тандабай жүгүрөт. 
Эки душман беттешсе, 
Коркоктор жандан түңүлөт. 

Өкүм конок кондурса, 
Айылдын баары бүлүнөт. 
Жайловнун көркү ачылат, 
Жайылып жаткан мал менен. 
Сулувнун көркү гал менен, 
Торгой сайрайт уктабай, 
Агарган шоола таң менен. 
Булбулдун көркү ачылат, 
Буралган кырчын тал менен. 
Жигиттин көркү ачылат, 
Айнектей сулув жар менен. 
Күлүктүн көркү ачылат, 
Суутуп чапсаң тер менен. 
Аялдын иши эр менен. 
Өтүп кеткен өмүрүң, 
Айланып кайта келбеген. 
Жигиттердин жакшысы, 
Жаман ишти жөндөгөн. 
Акылы жок боз балдар, 
Насаатка көнбөгөн. 
Эсен келет алыстан, 
Ажалы жетип өлбөгөн. 
Жалама зоого жараткан, 
Эчки-теке гайберен. 
Чубашып басса жарашкан, 
Туянын көркү нар менен. 
Чилденин көркү ачылат, 
Агарган суук кар менен. 
Айылдын көркү ачылат, 
Көк шибер майдан саз менен. 
Дария көркү ачылат, 
Айланган өрдөк газ менен. 
Кубалашмак ойносо. 
Баланын көркү тай менен. 
Кабаттап үйлөр салынса, 
Шаардын көркү там менен. 
Салкындын тиет пайдасы, 
Саратан ысык жай менен. 
Кандай адам иче алвайт, 
Чайдын көркү нан менен. 
Касал кетпейт бечелден, 
Гап кутулбайт чеченден. 
Мурушкер салат бүргүтүн, 
Агытып кошо тайганын. 
Кууп жөнөйт артыдан, 
Көрөмүн деп алганын. 
Кызыгы кыйын бүргүттүн, 
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Камчы кылат балдагын. 
Чаап жүрүп байкабайт, 
Атынын чарчап калганын. 
Тапка келбес бүргүттү, 
Жалгыз барып салбагын. 
Ачуу келсе качырып, 
Арманда болуп калбагын. 
Ат үстүдөн алдырып, 
Акылыдан тайбагын. 
Көрүнгөнгө мактанып, 
Көтөрүлүп калбагын. 
Кыз алган жарды жаман деп, 
Акылың болсо чанбагын. 
Оң колуңнун ачууну, 
Сол колуң менен кармагын. 
Теңтуштардын ичинде, 
Адашпай тилим сайрагын. 
Банданин бардыр арманы, 
Айып этпе теңтуштар, 
Сөзүмдө бардыр жалганы. 
Эсимде барбы келирге, 
Эрмекмин ырдап берерге, 
Ядымда барбы келирге, 
Яңшанып ырдап берерге. 
Отурган азиз туугандар, 
Эртеден кечке ырдаагм, 
Наар го болбойт сиздерге. 
Айткан сөзүн жок дебей, 
Кадырлагын баарыңар. 
Ай айланайын, жыл өтсө, 
Саламат болсун жаныңар. 
Дасторхонуң жайылып, 
Кеңири болсун наныңар. 
Кээ бир, кээ бир адамдар, 
Акылы пас наадандар. 
Зарылтпасын кудайым 
Кем акыл жаман нааданга. 
Кейпи курун андайдын 
Кесири тиет адамга 
Жакшы адамдын пейили, 
Чаар таштай кең болот. 
Бардык элге тең болот. 
Шерик болсоң андайга, 
Бузулган ишиң оңдолот. 
Жакшыга жакын баргыла 
Жабышып колун алгыла. 
Айтканыны макул деп, 

Колуңду куушур алдыга. 
Билгичтик менен иш кылсаң, 
Пайдасы тийет жалпыга. 
Эсептешпе дос менен. 
Кол кармашып откүчө, 
Ынабаттык зор менен. 
Айлама көлдө казы бар, 
Ак жүгөрү мазгы бар. 
Ар кандай иштин сазы бар. 
Уул тууган катындын, 
Эриге кыйла назы бар. 
Канаты кайкы шумкардын, 
Туягы жазы тулпардын. 
Белгилүү кызмат кылбасаң, 
Пейли катык улуктун. 
Пулу кымбат күлүктүн, 
Белге чалган белдиктей, 
Медети бар туугандын. 
Кыя тартып суурсаң, 
Кылоову бар кылычтын. 
Кызыл чеке мушташсаң, 
Чыгымы бар уруштун. 
Эгинниң көркү жер менен, 
Тойдун көркү эл менен. 
Аскасы асман тиреген, 
Ашуунун көркү бел менен. 
Токтолбой тойдо ырдаса, 
Таанылуу болот ырчынын, 
Белдин көркүн кыр берет, 
Токтовой толук ырдасаң, 
Тойдун көркүн ыр берет. 
Келиштире ырдасаң, 
Күндүн көркүн жер берет. 
Кийсе кийим жарашкан, 
Ашык чүкө талашкан, 
Жат адамды көргөндө, 
Таң калышып карашкан, 
Балдар келди бул тойго. 
Ак батамды берем деп, 
Таягын алып элеңдеп, 
Жакшы бала төрөң деп, 
Тоюн барып көрөм деп, 
Ак сакалын маңкайтып, 
Чалдар да келди бул тойго. 
Көк чепкенин көйкөлтүп, 
Кемпирлер келди бул тойго. 
Күлө, күлө назданып, 
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Сулувлар келди бул тойго. 
Эл башкарган акылман, 
Улуулар келди бул тойго. 
Эки бети анардай, 
Нурлуулар келди бул тойго. 
* * * 
Асманда булут тор болот, 
Арслан оозу зор болот. 
Зордун таги кор болот. 
Он жашаган тулпардын 
Он эки түлөк шумкардын, 
Дагы арманы бар бекен? 
Аттын пири Бабахан, 
Алкынтып минип бараткан. 
Куш төрөсү Сулайман, 
Жамы куштун баарысы 
Ындыстан карап бараткан. 
Атаңдын малын жоо чаппайт. 
Алтыннан эгер ат басса, 
Алтынын ал да отко жак. 
Атаңдын малын жоо чапса, 
Бел байлашкан доско чап. 
Дос күлүгүн берет дейт 
Дос күлүгүн бервесе, 
Өзөндүү жерге тил бүтөт, 
Өлвөгөн жанга мал бүгөт. 
Мал бүткөнчө эс кетет, 
Эшикте келген дос кетет. 
Асман жерге консочу, 
Адамзат өлвөс болсочу. 
Аяк башың бир тутам, 
Бууп койвос болсочу. 
Алты адаста сув менен 
Жууп койбос болсочу. 
Карай жөлөк, карай куш, 
Парыны жулуп, боорун жейт. 
Кара жер сендей бахыл жок, 
Жан бүткөндүн баарын жеп. 
Асман жерге консочу, 
Адамзат өлбөс болсочу. 
Карай терек жыгылса, 
Каршы путак не пайда? 
Кайран башың өткөндө 
Катының ыйлайт байпайда. 
Узун терек жыгылса, 
Уч путагы не пайда? 
Урматтуу башың өткөндө 

Уулуң ыйлайт байпайда. 
Өрдөк учса көл калат, 
Өлүмдөн качып ким калат? 
Чымчык учса чий калат, 
Чыңырып качып ким калат? 
* * * 
Ырда десең ырдайын, 
Ырым жок деп турбайын. 
Ырдын башы ыраба, 
Ырды менден сураба. 
Чайдөштөгү чайга окшоп, 
Кайнап ырдап берейин. 
Күрүч менен түрмөктү, 
Алыштырып ырдайын. 
Жакшы менен жаманды, 
Салыштырып ырдайын. 
Жакшы деп жатып албаңар, 
Узак деп уктап калбаңар. 
Жаман катын алгыча, 
Жанды азапка салгыча, 
Мойнуңду толгоп бойдок жүр, 
Маргалаңдай шаарда 
Боз бала болуп ойноп жүр. 
Катын алсаң кайдан ал? 
Таги нарктуу жайдан ал. 
Кылыгы менен сөзүгө, 
Кылып берет өзүгө. 
Кудай алсын жаманды, 
Бейбазар барып беш таңга, 
Ала турган бул эмес 
Сата албасаң базарга, 
Кайтып келсең мазарга, 
Кудай алсын жаманды. 
Курбаны болсун жакшынын, 
Алмадай камыр аш кылат. 
Азил тайпа гап менен, 
Адамдын көөнүн хош кылат. 
Жийдедей камыр аш кылат, 
Жигиттин көөнүн хош кылат. 
Кудай алсын жаманды, 
Аш кыл десе нан кылат. 
Орто жерин күйгүзүп, 
Тегерек четин хам кылат. 
Ону жеген жигиттер, 
Осура жүрү гаң кылат. 
Курбаны болсун жакшынын, ' 
Булгары кылат терини, 
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Мурза кылат эрини. 
Кудай алсын жаманды, 
Калдырак кылат терини. 
Аптада жыртып бир көйнөк, 
Карыздар кылат эрини. 
Курбаны болсун якшынын, 
Эр талаага жөнөөрдө, 
Атына кармап мингизет, 
Тонуну салып кийгизет. 
Кудай алсын жаманды, 
Эр талаага жөнөөрдө, 
Хуржун десе кап берет, 
Кудай маңа берди деп, 
Ашханага дап берет. 
Ашханадан таппаса, 
Кайтып чыгат гулдуюп, 
Ашхананын кийинен, 
Сууруп чыгат көмөчүн. 
Чачышып кетип тулгага, 
Тартып алат өңөчүн. 
Тил сүйлөсө баладай, 
Катындын кал-кал жакшысы 
Жаман кыял пейли жок. 
Жаман айтпай эриге 
Жакшы болот элиге. 
Андай катын жолукса 
Аябай берип ашыны 
Азиз кылат ар жерге 
Алганынын башыны. 
Кара токум, ак тердик 
Жасап коёт атыны. 
Айылга басып балпактап, 
Аягы турат шалтактап. 
Талаага басып балпактап, 
Табагы турат шалтактап. 
Кой сааганда челеги, 
Белчесинен бок болот. 
Насаат айтсаң чаңырып, 
Үйдөн качып жок болот. 
Бала туудум деп коёт, 
Багалы эрим деп коёт. 
Баштыктагы талканын, 
Бурдуккандай жеп коёт. 
Аштык ал деп кап берет, 
Аш жасаса чак берет. 
Аттанып эри кеткен соң, 
Ашкана көздөй дап берет. 

Көк инек сүтүн иритет, 
Көйнөктөрүн чиритет. 
Ириген сүтүн уютат, 
Сары суусун куюлтат. 
Сокудай камыр жуурат, 
Ортодон кылын суурат. 
Аш кыл десе нан кылат, 
Орто жерин кам кылат. 
Татыгы жок көп сүйлөйт, 
Ак самындай көбүрөт. 
Жаман катын албаңар, 
Жарды кылып өлтүрөт. 
Куржун бер десе кап берет, 
Каяша айтып дап берет. 
Жип эш десе бош эшет, 
Осурагы жер тешет. 
Күйшөбөй арпа жеп турат, 
Көп жаман сөз деп турат. 
Актабай арпа жеп турат, 
Абийирсиз сөз деп турат. 
Үйгө конок келгенде, 
Нан барбы десе ун жок дейт. 
Унуң түгүл календер, 
Жарты тыйын пул жок дейт. 
Мокок бычак алгыча, 
Тиштеп жегин тойгуча. 
Жаман катын алгыча, 
Бойдок жүргүн өлгүчө. 
* * * 
Жакшы катын жоодурап, 
Жарык болот кабагы. 
Эл турганда чыр салып, 
Эзелде урбайт баланы. 
Айнектей кылып таптаза, 
Агартып чурат караны. 
Ойлоп көрсөң бул аял, 
Үйүңдүн куттуу чырагы. 
Кыз баланын жакшысы, 
Жаңы куйган жамбыдай. 
Канча салса калыңды, 
Качпай туруп алгыдай. 
Кыз баланын жаманы, 
Жазгы конгон коноктой. 
Эрмек болот айылга, 
Эскиден калган жомоктой. 
* * * 
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Жигит жакшы, кыз жакшы, 
Мүнүшкөргө куш жакшы. 
Тамактын даамын келтирип, 
Таттуу кылган туз жакшы. 
Алыска сапар жол жүрсөң, 
Алчактаган ат жакшы. 
Билимсиз жаман туугандан, 
Билеселүү жат жакшы. 
Кесирлүү жаман катындан, 
Келте оруу дарт жакшы. 
Сараң кыял жигиттен, 
Салакалуу карт жакшы. 
Тырышып турган бакылдан, 
Берешелүү март жакшы. 
Тамчы тамган боз үйдөн, 
Чалмадан салган там жакшы. 
* * * 
Атты мээнет чырмаса, 
Аягынан басынат. 
Эчкини мээнет чырмаса, 
Котур болуп кашынат. 
Байды мээнет чырмаса, 
Мейман келсе жашынат. 
Баланы мээнет чырмаса, 
Башы кебек таз болот. 
Кышты мээнет чырмаса, 
Күн жылымдап жаз болот. 
Бакылды мээнет чырмаса, 
Дөөлөтүнө мас болот. 
Ханды мээнет чырмаса, 
Өз элине кас болот. 
Кызды мээнет чырмаса, 
Эр албай коюп кор болот. 
Катынды мээнет чырмаса, 
Каяша сүйлөп зор болот. 
* * * 
Сууну кечсең мурун кеч, 
Кийин калсаң жол тайгак. 
Ууру кылсаң жалгыз кыл, 
Экөөң болсоң бири айгак. 
Заман кысып жазалап, 
Кедейлер калды карайлап. 
Же малы жок, оокат жок, 
Кедейдин аты томаяк. 
Кармап берип бир-бирин, 
Алып жүрөт тай-тайлап. 
Малай жүрсөң малдууга, 

Аты жоктой байкалат. 
Жолмо-жол ачка балдарын, 
Багалбай жүрөт баш чайкап. 
* * * 
Өзөндүү сууга тал бүтөт, 
Өлбөгөн кулга мал бүтөт. 
Мал бүткөнчө иш өтөт, 
Агайындап дос өтөт. 
Малдын досу айрылып, 
Жандын досу бир өтөт. 
Айланып күн, жыл, ай өтөт, 
Өлбөгөн жанга мал бүтөт. 
Бар-жок күнүң тараза, 
Өлчөп баасын көрсөтөт. 
Жаман күндөн жакшылык, 
Кайрат кылсаң төрөлөт. 
Адал эмгек баатырга, 
Жандуу, жансыз жүгүнөт. 
* * * 
Кырчын, кырчын, кырчын тал, 
Кырчын талга жылкың сал. 
Жылкың миңге жеткенде 
Кыз балага сөйкө сал. 
Кыз баланын сөйкөсү, 
Тайдан болот турбайбы. 
Кулун тайдын ширеси, 
Талдан болот турбайбы. 
Талаалап кырды кыштабай, 
Талдан алар пайда жок. 
Карабасаң малыңды, 
Малдан алар тай да жок. 
Туура кулак байлабай, 
Тукумун арбын айдабай, 
Маласын майда бастырбай, 
Арыгын терең чаптырбай, 
Топосун калың чыгарбай, 
Бир жайда эки-үч сугарбай, 
Дыйкан сынган жигитке, 
Бышылуу жаткан дан кайда? 
Кокоюп колдон түшүрбөй, 
Ооздон ойбой кетирбей, 
Тулаңдуу жерге туудурбай, 
Кышында кагын1 куудурбай. 
Көзүнүн шорун агызбай, 
Чобурун ылгап багызбай, 

                                                      
1
 Кагын — кышында карын шамал айдап, агып кеткен 

жер, кышкысын андай жерлерге мал жайышат. 
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Чарбасынган жигитке, 
Багылуу жаткан мал кайда? 
Ураанын бийик чакырбай, 
Урушуп четин жапырбай, 
Өрттөй көзү жайнабай, 
Өлүмгө башын байлабай, 
Эрдемсинген жигитке 
Жеңилүү жаткан жоо кайда? 
Кирпичин бышык куйдурбай, 
Жыгачын арбын жыйдырбай, 
Мээнетке белин байлабай, 
Бозоргон чөлдү жайлабай, 
Устасынган жигитке 
Салынуу жаткан там кайда? 
Тил албаган балаңыз, 
Бел ашпаган арыктай. 
Бараласаң жүгүрбөс, 
Оору болгон табыптай. 
Өз баласы билбесе, 
Өз атасы карыптай. 
Көңүлү тынч адамдар, 
Сууда жүргөн балыктай. 
Боруму түз боз бала, 
Булу кымбат асылдай. 
Боз баланын жакшысы, 
Мазар болгон чынардай. 
* * * 
Күлүктү күлүк дебе минбеген соң, 
Асылды асыл дебе кийбеген соң, 
Сулууга суктанбагын сүйбөгөн соң, 
Жаманга жалынбагын билбеген соң. 
Анын пайдасы кысылганда тийбеген 
соң. 
* * * 
Кээ бир жигит келберсийт, 
Кээ бири эч теке билбесе да эрдемсийт. 
Кең көкүрөк жоон өпкө, 
Кейитет жан билбес иш. 
Эчен кыйын эрендер, 
Ээлигип жоого тийгендер, 
Чыгат түрдүү кишиден, 
Чиренип кийим кийгендер. 
Тайыса такты башынан, 
Таштайт окуш эрендер. 
Булбул муун эритет, 

Бул1 кишини семиртет. 
Ажал оору келгенде, 
Асыл жанды кейитет. 
Саргарса кайгы аралаш, 
Санаа өмүр кемитет. 
Топ акылын табуучу, 
Туйгун туулган чечендер. 
Жоону сайып алуучу, 
Жолборс жүрөк нечендер. 
Арбайып артта калуучу, 
Айласыз туулган бечелдер. 
Улук болмок акылда, 
Анын сүрөөнү болсо артында, 
Калыс болуп элине, 
Кайрылса ыраак жакынга 
Жолу болбойт жигиттин, 
Жолдош болсо бакылга2. 
Баатырдын кыйын жүрөгү, 
Октон кайра тартпаган 
Эрдик белги ошондо. 
Жоого каршы аттанган 
Улуктун кыйын дүмөгү 
Убададан кайтпаган. 
* * * 
Өзүм жакшы адамсып, 
Өзгөнү жаман дебейин. 
Аялдардын мүнөзүн, 
Азыраак айтып берейин. 
Агалар угуп тургула, 
Айтылган сөздүн баянын. 
Айт десеңер айтайын, 
Аялдардын кыялын. 
Ушулардын ичинде, 
Балким менин да бардыр аялым. 
Аялдардын жакшысы, 
Алганын жакшы парыктайт3 
Ар иш келет колунан, 
Башка аялга зарыкпайт. 
Кээ бир түркүн аялдар 
Эринин тапкан оокатын 
Эптеп жасап бере албайт. 
Көңүлү келбейт ар ишке, 
Же көйнөгүн эптеп тиге албайт. 

                                                      
1
 Бул — пул деген сөздүн түндүк диалектилик 

өзгөчөлүгү. 
2
 Бакыл — бакыр, сүткор. 

3
 Парыктайт — барктайт, кадырлайт. 

www.bizdin.kg



Сарамжалы жок такыр, 
Сатайын десең бирөө албайт. 
Жакшы аялдын белгиси, 
Жаман гави1 жок болот, 
Кадырман болсо эрине, 
Кара да болсо, ак болот. 
Орду менен иш кылып, 
Оокатына чак болот. 
Кээ бир түркүн аялдар 
Актыгын карап отурса, 
Айдай болуп көрүнөт. 
Олутсуз жерден иш кылып, 
Ошентип көзгө илинет. 
Жакшы аялдын белгиси — 
Жарды болсо күйөөсү, 
Жамаачылап кийинет. 
Эриме кол кап жасайм деп, 
Элден жүн сурап ийирет. 
Ойлогула, жакшылар, 
Ошондой аял түп сүрөт. 
Аялдардын жакшысы, 
Андай-мындай дебестен, 
Алганы менен тең кетет. 
Анын тууган балдары, 
Азамат болуп эр жетет. 
Кээ бир түркүн аялдар, 
Жардыга калса туш ооп, 
Саал байыракты көргөндө, 
Жан дили менен кызыгып, 
Эки-үч маалдай урушат, 
Эринен көөнү бузулуп. 
«Эл катары кийгиз!» дейт, 
Этеги-жеңине асылып. 
Обу жок жаман аялдар, 
Ошондой болуп кутурат. 
Акырында күйөөсү, 
Коё берет мукурап. 
Же башкага тийип ала албай, 
Төркүнүндө олтурат. 
Төркүнү жакшы айтабы, 
Жаман кеп угат үч убак. 
Өзү билбейт таптакыр, 
Ошентип өтөт жаш убак. 
Жакшы аялдын белгиси — 
«Сиз» деп сылык сөз айтып, 

                                                      
1
 Гави — кеби, сөзү. 

Эринин көөнүн оорутпайт. 
Аттарын айтпай тергешип, 
Бири-бирин парыктайт. 
Кээ бир түркүн аялдар, 
«Өлүгүңдү көрөйүн» деп, 
Одоно сүйлөйт корсулдап. 
Уруп койсо кокустан, 
Үч күнү ыйлайт буркулдап. 
«Өлүп берем сага» деп, 
Качып калат талаага, 
Өзүң жакшы айтпасаң, 
Каласың казал балаага. 
Оокаттын болбойт татыгы, 
Ошондой болсо аялың 
Элдин баарына сынтагат. 
Өзүнүн билбейт кыялын, 
Такыр болбойт пайдасы, 
Тартасың анын зыянын. 
Жакшы аялдын белгиси, 
Кабагы ачык жайдары. 
Качан да болсо дапдаяр, 
Камдап койгон чай-наны. 
Ушундай жарым болсо дейт, 
Үйүнө барган мейманы. 
Кыйын аял экен деп 
Кызыктырат кыйланы. 
Кээ бир түркүн аялдар, 
Үйүнө мейман барганда, 
«Нан жок эле белен», — деп, 
— «Азыраак туруп тургула, 
Азыр эле келем» — деп, 
Акылы жокту кантейин, 
Ачыткы издеп денектеп, 
Аялсынып эркекке 
«Ашыңы кылып берем», — дейт. 
Ачыткысын кыш күнү, 
Жылуу жерге сактабай, 
Алдырып иет үшүккө. 
Кыл жуугучун жоготуп, 
Көтөртүп иет күчүккө. 
Кыйын семиз жаныбар, 
Кысыр эмди жабагы. 
Аял дурус болбосо, 
Эркектин аты чыгабы. 
Кара зоонун боорунда, 
Кайып болот эмеспи, 
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Эркектин атын чыгарчу, 
Зайып болот эмеспи. 
Аялдын эри болбосо, 
Анын да иши кыйла бар. 
Азык, оокат кийми жок, 
Азап тартып кыйналар. 
Билсеңер кадыр-паркыны, 
Жаман-жакшы айтышпа, 
Бир-бириңи сыйлаңар. 
Эркекке аял болбосо, 
Мунунда иши кыйла бар. 
Тапканыңы ким жыят? 
Тамак-ашты ким кылат? 
Көмүрдөй болуп кирдесе, 
Көйнөгүңөрдү ким жубат? 
Катык-матык айта албай, 
Карайсың кимди жалдырап? 
Ошону үчүн, жакшылар, 
Эрди-катын бардыгың, 
Болгула абдан ынтымак. 
Үйүңдө бир отуруп, 
Урушпагын чыркырап. 
Чабышып кетсең кокустан, 
Чайнегиң сынат быркырап. 
Ата-апам урушту деп, 
Бала-чакаң чуркурап. 
Ондон1 көрө жакшылар, 
Ойноп отур жаркырап. 
* * * 
Жигиттердин жакшысын, 
Айлы мактап «жакшы» дейт. 
Көгала сакал адамдар: 
Менин көңүлүмө жакты, — дейт. 
Анда-санда бир сүйлөйт, 
Мыктап туруп гапти, — дейт. 
Айылдагы балдардын, 
Ошол жигит асты, — дейт. 
Жигиттердин кээ бирин 
Айыл такыр мактабайт. 
Көрүнгөн менен мушташып, 
Абийрин бир да сактабайт. 
Папиросту булатып, 
Башканы такыр эстебейт. 
Анча-мынча акчасын, 
Арак ичип жеп коёт. 

                                                      
1
 Ондон — андан. 

Андай жүрбө деп койсоң, 
Само дела2 деп коёт. 
Насаат айтсаң андайга. 
Кайтара сага тап коёт. 
Жигиттердин жакшысы, 
Аялы менен ынтымак. 
Качан да көрсөң экөөнүн 
Кабагы ачык жаркырап. 
Сиз, биз дешип сыйлашып, 
Оозунан ширин сөз чыгат. 
Жигиттердин кээ бирөө, 
Аялы менен өч болот. 
Айтып берген олордун3 

Аңгемеси көп болот. 
Аялы менен урушуп, 
Ар түрдүү жаман кеп айтат, 
Асмандан түшө калгансып, 
Атаңдын көрү деп айтат. 
* * * 
Жаман болсо алганың 
Арылбайт баштан арманың. 
Берекеси жок болот, 
Колуңдагы чарбанын. 
Байкуш болуп башынан, 
Бала кезден зарладың. 
Ойноп-күлүп жүрө албай, 
Убайым менен карганың. 
Башыңа түйшүк иш түшсө, 
Сурабайт жайың алганың. 
Оозуңа даамы татыбайт, 
Аялың кылган айраның. 
Тамакты жакшы кылалбайт, 
Турса да этиң, майларың. 
Мышыкка күндө жедирет, 
Жакшылап жыйбай кайраның. 
Үйүңө келген кишини 
Киши ордуна санабайт. 
«Чыгыңыз өйдө, төргө өт» деп, 
Айтууга кургур жарабайт. 
Аялың жайсыз болгон соң 
Досторуң сени карабайт. 
Жакшы кийим кийинсе, 
Тааныбайт аның адамды. 
Арада жүрүп кас кылат, 

                                                      
2
 Само дела — сам знаю, свое дело (өзүм билем, 

өзүмдүн ишим). 
3
 Олор — алар. 
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Агайын-тууган адамды. 
Жакшылап жаман багалбайт, 
Үйүңдөгү балаңды. 
Жалгыз бой болсоң кокустан, 
Боло албайт сага каранды. 
Өзүң кетсең бир жакка, 
Багалбайт жакшы малыңды. 
Кийим сатып кием дейт, 
Карабайт сенин алыңды. 
Сылап-сыйпап бага албайт, 
Карыган кемпир-чалыңды. 
Жоктой тутат куу жаман, 
Колуңдагы барыңды. 
Какшык-какшык сөз айтып, 
Кашайтат кара жаныңды. 
Ушундайга жолуксаң 
Кимге айтасың зарыңды. 
Андай аял башкарса, 
Таппайсың сайдан саныңды. 
Жолдошторуң келгенде 
Жаманың ачпайт кабагын. 
Жабышып кала тургансып, 
Жаба коёт тамагын. 
Кайдан билсин өзүңдүн 
Уят болуп каларың. 
Жаман аял ар качан 
Сындырат шагын баланын. 
Эл катары жүрбөйсүң 
Кошулуп элге карааның. 
Үйүңө киши келгенде, 
«Чай кайнат» десең чай жок дейт. 
«Челпек кыла кой» десең, 
«Уй байыган, май жок» дейт. 
«Көжө кыла кой» десең, 
«Суу алуучу сай жок» дейт. 
«Башка үйдөн алып кел» десең 
«Коркомун, чыккан ай жок» дейт. 
Даяр болсо баарысы 
«От жагуучу жай жок» дейт. 
Каргандардан уялбай, 
Бети жок болот тирмиңдеп, 
Кайненени какшатып, 
Күндө тилдеп отурат: 
«Кара жерге киргин», — деп. 
Кайнатасын жадатып, 
«Кагып салам» — деп айтат. 
«Каргандагы жиниң» — деп, 

Менден башка кожоюн 
Кана айткының кимиң? — деп. 
Көтөрбөсөң үйдөн кет, 
Менин айткан тилим деп. 
Андайлардан айылың 
Коркуп турат зирилдеп. 
Бет алышпай качышат 
Абысыны дирилдеп. 
Эчтекеге эби жок 
Отко түшкөн тайгандай, 
Кайната менен айтышат, 
Уялбай да, тайманбай. 
Суук болот сөздөрү 
Найза менен сайгандай. 
Үйдөн качып чыгасың, 
Отурууга жай калбай. 
Үй ичиңди чаңдатып, 
Чалып иет айрандай. 
Кыялы жаман буркандап, 
Кызыганда кумардай. 
Жолугуп калба андайга 
Кыялын билип сыр албай. 
Бирөө менен урушса 
Бейлиң кетет тыя албай. 
Жүрүп кетет көбүрүп 
Жар-жардан аккан кыяндай. 
Сөөгүндө калат жаман сөз 
Кагазга жазган сыяңдай. 
 

КОШОКТОР 

 

 

Эри өлгөн аялдын кошогу 

Алмалуу булак майданым, 
Адамдан чыккан арстаным. 
Жийде булак майданым, 
Жигиттен чыккан арстаным. 
Кармамалуу камчыңды, 
Кара ат басып сындырды. 
Кабылып ажал жаш молдом, 
Карарган көзүң кылгырды. 
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Толгомолуу камчыңды, 
Тору ат басып сындырды. 
Тоорулуп ажал жаш молдом, 
Түбөлүк жаның тындырды. 
Жесирдик кетпей башымдан, 
Эмгекти тарттым жашымдан. 
Каптыргаң кара кырымдан, 
Кадырың ашкан кылымдан. 
Тердигиң кара кырымдан, 
Теңдигиң ашкан кылымдан. 
Кашкарга чыны сырдаткан, 
Хан уулуна сындаткан. 
Бейжинде чыны сырдаткан, 
Бек уулуна сындаткан. 
Аяпагымда чыным ай, 
Айдай сулуу сының ай. 
Ааламда бирге жүрдүрбөй, 
Ажыратты кудай ай 
Улуу тоодо кылычың, 
Убайда турат бир кызың. 
Алыска кеткен кылычың. 
Армандуу болду бир кызың. 
Айылыңда салганың, 
Алтын жагоо куш эле. 
Алдырганда кекилик, 
Адамдын көбү туш эле. 
Көк токойдо салганың, 
Күмүш жагоо куш эле. 
Көк моюн өрдөк алдырсаң, 
Көпчүлүк элиң туш эле. 
Акылың менен мал таптың, 
Азаматтай жан бактың. 
Ажал алып алкымдан, 
Акырет кетип бек жаттың. 
Ойноп жүргөн ордуңдун, 
Ооз тийиң бозосун. 
Ириктин эти аралаш, 
Ичкенсиң улар сорпосун. 
Туурда бүркүт кагынат, 
Уча албай талпынат. 
Уйку жукпай көзүнө, 
Убайлуу жарың сагынат. 
Капшытта күтүп кагынат, 
Кайкый албай талпынат. 
Караның сенин көрө албай, 
Кайгылуу жарың сагынат. 

Капшытта бүркүт кагынса, 
Кайгысы бардыр анын да. 
Акырет сапар сен тарттың, 
Эми ким калат менин жанымда. 
Дөөлөттү көрдүң башында, 
Дуулаган элем кашыңда. 
Ала жатсаң болбойбу, 
Азапты салбай жаныңа. 
Артыңда эки жаш бала, 
Тентек болду ар кайда. 
Эси жок жаман иниңиз, 
Ээ кылбады малыңа. 
Алтымыш баштуу ак өргөөң, 
Айлана басып капшырдың. 
Артыңда балдар жаш калды, 
Аны кимге тапшырдың. 
Токсон баштуу ак өргөөң, 
Толгоно басып капшырдың, 
Өзөктөш менде тууган жок, 
Мени кимге тапшырдың. 
Аргасынан жетимдин, 
Баш байландым иниңди. 
Бакылдап бөөдө тилдеди, 
Менин карыптыгым билинди. 
Каалгаң башы кыл кыяк, 
Калбай калды бир туяк. 
Калып калса бир туяк, 
Какшабайт элем мен чунак. 
Босогоң башы бул кыяк, 
Болбоду сенден бир туяк. 
Болуп калса бир туяк, 
Боздобойт элем мен чунак. 
Чекенделуү сай эле, 
Чекеме тийген ай эле. 
Чекенделүү сай катты, 
Чекеме тийген ай батты. 
Карагандуу сай эле, 
Кашыма тийген ай эле. 
Карагандуу сай катты, 
Кашыма тийген ай батты. 
Күмүштөн соккон такта эле, 
Күндөй багым бар эле. 
Күмүштөн тактам урады, 
Гүлдөй багым куурады. 
Алтындан куйган такта эле, 
Айдай багым бар эле. 
Алтындан тактам кыйрады, 
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Ачылган гүлүм куурады. 
* * * 
Кара кийим оңобу, 
Кайгым кайра толобу. 
Аркаңда калган жалгызды, 
Сактасам туяк болобу? 
Кадырым билди шок эле, 
Жалыным жаткан чок эле. 
Капшытта жолборс жатат деп, 
Калкыңдын көөнү ток эле. 
Кызарып жаткан чок эле, 
Кылт этсе кайра жок эле. 
Кырда жолборс жатат деп, 
Кыргыздын көөнү ток эле. 
Токойлуу жерге конормун, 
Тозоктуу ойдо болормун. 
Көңүл бөлбөй сүйүүгө, 
Күз гүлүндөй соолормун. 
Кеште сайдым өңүргө, 
Кейишти салдың көңүлгө. 
Кеште саймак көңүлдөн, 
Кейиштүү болмок өлүмдөн. 
Сайма сайдым өңүргө, 
Санааны салдың көңүлгө. 
Сайма саймак көңүлдөн, 
Санаалуу болмок өлүмдөн. 
Алтындан чидер бурадым, 
Аргымак минбес убагым. 
Алыста ыйлап жүргөндө, 
Артымдан издеп сурарым. 
Күмүштөн чидер бурадым, 
Күлүктү минбес убагым. 
Күйүттүү болуп жүргөндө, 
Күйүнүп издеп сураарым. 
Алтындан соккон марегим, 
Таптадым сенин дарегиң. 
Табылса сенин дарегиң, 
Чукуп бир берем карегим. 
Күмүш саптуу марегим, 
Күндө издейм дарегиң. 
Күйөөрүм чыкса дарегиң, 
Чукуп бир берем карегим. 
Эгизде эрмен гүл эдең 
Элиде чечен сен эдең. 
Селеске чыккан эгизим, 
Элиде жакшы тегизим. 
Калпыска чыккан эгизим, 

Калкыда жакшы тегизим. 
Тар көчөдөн өткөнүм, 
Ойноок болуп өскөнүм. 
Оймолув калпак төвөсү, 
Он жигиттин торосү. 
Саймалув калпак төвөсү, 
Сан жигиттин төрөсү. 
Жибек бир тонуң шовдурап, 
Жигит бир кеттиң жовдурап. 
Жигит бир жаннан не кеттиң? 
Кушуңду салдың түлкүгө, 
Кылчайбадың мүлкүңө. 
Алалбады бу кушуң 
Жазир болду бу мүлкүң. 
Коктунун үстү кой тикен, 
Тикен гүлү ачылган. 
Коругудай увлуң жок 
Коругуң баари чачилган. 
Эшигиң үстү ак тикен, 
Ак тикен гүлү ачылган. 
Жийип бир алар увлуң жок, 
Жийгениң баари чачилган. 

Ата-энеси өлгөн кыздын кошогу 

Атакем, көлөкөлүү чынарым, 
Энекем көңүлүмдө тумарым. 
Байашат күнгө жеткенде, 
Ажал жетип суладың. 
Атакем, сай боюнда чынарым, 
Энекем сайылма тоодо булагым. 
Салтанат күнгө жеткенде, 
Өлүмдү беттей куладың. 
Кыйла көп той болгону, 
Кыргыздар дуулап ойноду. 
Кашка атын минип топтордо, 
Кайран атам болбоду. 
Каодалуу той болгону, 
Калкыбыз дуулап ойноду. 
Селкинчек тепкен жерлерде, 
Секетим энем болбоду. 
Токойлуу жерге жылкы оттойт, 
Толгон гүлгө суу токтойт. 
Туум атам көзү өттү, 
Тозоктуу мени ким жоктойт. 
Бадалдуу төргө жылкы оттойт, 
Бадырак гүлгө суу токтойт. 
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Базарым энем көзү өттү, 
Байкуш мени ким жоктойт. 
Артымда жөлөк тоодойум, 
Ар күнү мүшкүл жолдомун. 
Ажыздык келип башыма, 
Армандуу ыйлап боздодум. 
Көк урчук теңир тоодойум, 
Көз жеткис кыйын жолдомун. 
Күлпөткө калып жалынсам, 
Күйүттүү болуп боздодум. 
* * * 
Айланмалуу деңизге, 
Ак шумкарсалып качырдым. 
Атакемди мен дагы, 
Ак топого жашырдым. 
Көлөкөлүү деңизге, 
Көк шумкар салып качырдым, 
Энекемди мен дагы, 
Күн тийгиз жакка жашырдым. 
Базарым энем барында, 
Бал-шекер салган ашыма. 
Базарым энем өткөн соң, 
Байкуштук келди башыма. 
Кадырлуу атам барында, 
Каймак салган ашыма 
Кадырлуу атам өткөн соң, 
Карыптык келди башыма 
* * * 
Өрүк бышпас сай барбы, 
Өрүлбөй турган тал барбы. 
Өкүнгөн менен айла жок, 
Өлбөй турган жан барбы. 
Алма бышпас сай барбы, 
Ак себет болбос тал барбы. 
Ачынган менен айла жок, 
Ажал жетпес жан барбы? 
Тобурчактын куйругун, 
Томугунан шүйгүнүң... 
Тууганың жакын балаңыз, 
Тобокел кылып жүргүнүң. 
* * * 
Энекем, калаанын суусун бойлогон, 
Атакем, карчыга салып ойногон. 
Энекем, Иленин суусун бойлогон, 
Атакем, ителги салып ойногон. 
Атакем, торуну берген минсин деп, 
Энекем, торкону берген кийсин деп. 

Арман ай! Атакем көзү өткөн соң, 
Атаке, тору бир атка така жок, 
Арман ай! Энекем көзү өткөн соң, 
Торко бар үйдө жака жок, 
Атакем, буурулду берген минсин деп, 
Энекем, буулумду берген кийсин деп. 
Армай ай! Атакем көзү өткөн соң, 
Атаке 6уу]1ул 6и]1 атка така жок. 
Арман ай! Энем көзү өткөндө, 
Буулум бар үйдө жака жок. 

Атасы өлгөн кыздын кошогу 

Саар бир менен сайраган 
Сайнектин үнү бурулсун. 
Коргонум атам деп ыйлаган, 
Менин үнүм курусун. 
Кечке маал сайраган, 
Сагызган үнү бурулсун. 
Давлатим атам деп ыйлаган 
Менин үнүм курусун. 
Секиртип семиз мингеним 
Серпакта тонун кийгеним, 
Көрүп бир өткөн давлатим. 
Булкунтуп будан мингеним. 
Бухары тонун кийгеним, 
Көрүп бир өткөн коргонум. 
Дасторхону колуда 
Эки колу боруда 
Келген бир мийман хош келген 
Мийман бир хана бош деген. 
Алтыннын кени кайда бар? 
Алтыннын кени сайда бар. 
Азардын баари менде бар. 
Күмүштүн кени кайда бар? 
Күмүштун кени сайда бар, 
Күйүттүн баари менде бар. 
Алтынды жерге кадаган 
Бул өлгөндүн дардидан 
Аргымак аттай жадаган. 
Күмүштү жерге кадаган 
Бу өлгөндүн дардидан 
Күлүк аттай жадаган. 
* * * 
Тобурчак минип баштаган, 
Тоорултуп улак таштаган. 
Аргымак минип баштаган, 
Айлантып улак таштаган. 

www.bizdin.kg



Жакасы алтын жеңи жез, 
Тон кийип өткөн бай атам. 
Беш миң тиллалык кара көз, 
Ат минип өткөн бай атам. 
Кара дарак супасыз, 
Какшаткан өлүм упасыз. 
Көгөргөн дарак супасыз, 
Күйдүргөн өлүм дабасыз. 
Аргымак минсем бели бош, 
Бейишке кеттиң кайыр кош. 
Тобурчак минсем бели бош, 
Гүл бейиш кеттиң кайыр кош. 
Турумтай кетти сай менен, 
Туугандар кетти пай менен. 
Тобурчак минсе туйлайт деп, 
Тууганга бердиң ыйлайт деп. 
Аргымак минсе туйлайт деп, 
Акеге бердиң ыйлайт деп. 
Аптаба берсем кол жуу деп, 
Ак бата бердиң бел буу деп. 
Чылапчын бердиң кол жуу деп, 
Чын бата бердиң койгун деп. 
Кызылы элең жылдыздын, 
Кылдаты элең кыргыздын. 
Сарысы элең жылдыздын, 
Сардары элең кыргыздын. 
Атлес кийсем жеңи кең, 
Асили атам пейли кең. 
Тубарды кийсем жеңи кең, 
Тобурум атам пейли кең. 
Эшиктен төргө жакандоз, 
Айлансам атам мыймандос. 
Мыйман келсе кош деген, 
Мыйманкана бош деген. 
Дасторконду кең салган, 
Талай элден дуба алган. 
Ай асманнын боору кең, 
Айда бир барып жүргөнүм, 
Айдыңым атам доору экен. 
Күн асманнын боору кең, 
Күндө бир барып жүргөнүм, 
Күмүшүм атам доору экен. 
Бай атамдын барында, 
Күлгүн эле кийгеним, 
Күлкү эле жүргөнүм. 

Бай атам көзү өткөндө, 
Гүлгүн көйнөк сөгүлдү, 
Күлкүм күлдөй төгүлдү- 
Уйкум чайдай ачылды, 
Абийрим эми ачылды, 
Кохарым эми чачылды. 
Балапан терек кайда бар, 
Балалык кезде муң тарткан, 
Муңайган мендей кайда бар? 
Жашыл терек сайда бар, 
Жаш кезимен муң тарткан, 
Жабырлуу мендей кайда бар? 
Таштекте буудай пышабы, 
Таң көрбөгөн башыма, 
Таңчылык муңдар тушады. 
Айттоого кийген тонумдун, 
Жакасы элең бай атам. 
Парча журттун ичиде, 
Баатыры элең бай атам. 
Жашыл болду өңүрүм, 
Жарым болду көңүлүм. 
Кара дарак мөмөсүн, 
Каккан адам бар бекен. 
Какшаткан өлүм дабасын, 
Тапкан адам бар бекен. 
Кара кама, ак куйрук, 
Казанында кайнаган. 
Үйүгө келген мыйманын, 
Кабагы карыш жайнаган. 
Алтын аяк, мис табак, 
Бал көтөргөн чоң атам. 
Аягы Иле, башы Алай, 
Даң көтөргөн чоң атам. 
Сарайы алма бураган, 
Сагырдын алын сураган. 
Арыганга аш берип, 
Суусаганга суу алган. 
Алты төөгө ком тарткан, 
Алты азамат жүк арткан. 
Жети төөгө ком тарткан, 
Жети азамат жүк арткан, 
Жеткилең эле бай атам. 
Акылдуу атам молдо атам, 
Башыдан сама түшпөгөн. 
Оозудан калма түшпөгөн, 
Зикир айтып амага, 
Колудан таспи түшпөгөн. 
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Асили атам эстесем, 
Ичим күйөт жалын чок. 
Эшиктин түбүн карасам, 
Изиң турат өзүң жок. 
Издеп сизди барышка, 
Иланжым жетпейт, амал жок. 
Күйүмдүү атам эстесем, 
Күйөт ичим, боорум чок. 
Кир салгыны карасам, 
Кийимиң турат өзүң жок. 
Көрүнбөс жерге кетиптир, 
Көрөлү десек эми жок. 
Айдыңдуу журттун ичиде, 
Аргымак минип ойнотуп, 
Алды өткөн жан атам. 
Алла таала өзүнү, 
Акылыда жат окуп, 
Алым өткөн жан атам. 
Күлдү журттун ичиде, 
Күлүктү минип ойнотуп, 
Көркөмдүү өткөн жан атам. 
Кудай талаа сөзүнү, 
Көңүлүмө жат окуп, 
Молдо өткөн жан атам. 
Акылдуу атам, молдо атам, 
Ар дайым окуп беш намаз, 
Астайдыл эле бул ишке. 
Акырет жайда кудайым, 
Апуу кылып гүнайын, 
Алып кирер бейишке. 
Күйүмдүү атам, молдо атам, 
Күнүгө окуп беш намаз, 
Көңүлдүү эле бул ишке. 
Көрүнбөс жерде кудайым, 
Кечирим кылып гүнайын, 
Киргизип коёр бейишке. 
Урматтуу атам, молдо атам, 
Окуп намаз беш убак, 
Ушар эле бул ишке. 
Ол дүйнөдө кудайым, 
Өчүрүп кылган гүнайын, 
Олтургузар бейишке. 
Аалымдардын сөзүнү, 
Угат эле жан атам, 
Ар рахман окуп дубаны, 
Кылат эле молдо атам. 

Жакшылардын сөзүнү, 
Угат эле молдо атам. 
Жаасынды окуп дубаны, 
Кылат эле жан атам. 
Жаным атам мен айтсам, 
Жети атасы молдо өткөн. 
Жан эгемнин сөзүнү, 
Жээндерге үйрөткөн. 
Акылдуу атам мен айтсам, 
Алты атасы молдо өткөн. 
Алла эгемнин сөзүнү, 
Аммабызге үйрөткөн. 
Күйүмдүү атам, жан атам, 
Кудай таала сөзүнү, 
Көңүлүдө жат кылган. 
Эже, сиңди балдарын, 
Кудайымга тапшырган. 
Жаны атам, жан атам, 
Жан эгемнин сөзүнү, 
Чын дилиде жат кылган. 
Жалгыз уул, кыздарын, 
Жан амага тапшырган. 
Жан атамдан айрылып, 
Жегим болдук баарыбыз. 
Жаным атам медетим, 
Жаннаты болсун жайыңыз. 
Молдо атамдан айрылып, 
Мусапыр болдук баарыбыз. 
Молдо атам медетим, 
Бейиш болсун жайыңыз. 
Карасам атам кардым ток, 
Кадырыңа жеткенде, 
Кайратым атам эми жок. 
Кайрылбас жерге кетиптир, 
Как жүрөккө салып чок. 
Көрсөм атам көөнүм ток, 
Көрүнбөс жерге кетиптир, 
Көрөлү десек эми жок. 
Эсили атам эстесем, 
Эзилип күйөт жүрөгүм. 
Эшигин ачып жаннаттын, 
Эгем берер тилегин. 
Жаным атам эстесем, 
Жалындап күйөт жүрөгүм. 
Жаннатын ачып жай берер, 
Жан эгем берип тилегин. 
* * * 
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Ак бараң мылтык камдаган, 
Аркарды атып шаңдаган. 
Алты уруу кыргыз чогулса, 
Аңгеме сөзүн жардаган. 
Кайран ата — береним, 
Казакка тийген керегиң. 
Кара жердин алдынан 
Какшасам чыкпайт дарегиң. 
Кыйыным атам — береним, 
Кыргызга тийген керегиң. 
Боз топурак алдынан, 
Боздосом чыкпайт дарегиң. 
Караатка жапкан кажары, 
Капылет келди ажалы. 
Кадырман атам өлгөнүн, 
Калың элге жаялы. 
Тулпарга таккан кажары, 
Туюнтпай келди ажалы. 
Топурактын алдынан 
Тууганың таппай тажады. 
Адырдан улап түлкү алган, 
Ак сүлөөсүн мүлк алган. 
Ардактуу атам деп келип, 
Алыскы элдер үн салган. 
Өлбөй бенде ким калат? 
Булбул конгон тал калат. 
Бу дүнүйө жалганда 
Муңданып адам зарланат. 
Карысы өлсө артында, 
Нускасын жаштар карманат. 
Ажал өлүм чиркинге, 
Аманат жаның алданат. 
Күмүш ооз дарбаза, 
Ачылар да жабылар. 
Күлгүн жаның өткөн соң, 
Кан атам кайдан табылар? 
Туура терек жыгылса, 
Тулпарың аттап өтө албайт. 
Туйгун жаның өткөн соң, 
Тууганың ыйлап жете албайт. 
Кайран терек жыгылса, 
Кайберен аттап өтө албайт. 
Кайран жаның өткөн соң, 
Кайгырып ыйлап жете албайт. 
Комуздун күүсү кол менен 
Кыяктын күүсү кыл менен, 
Кыямат атам өткөн соң, 

Менин өмүрүм отор ый менен. 
Каркылдап учкан каз, өрдөк, 
Кайрылып учуп кол сактар. 
Калкыңда калган каралдың, 
Кайгыруу менен көз жаштар. 

Энеси өлгөн кыздын кошогу 

Күн жакка карап чий тутам, 
Күн жылган сайын көз тутам. 
Күн жылган сайын келбесең, 
Күйөрүм менен муңдашым, 
Күйүтүң тартып кан жутам. 
Ай жакка карап чий тутам, 
Ай жылган сайын көз тутам. 
Ай жылган сайын келбесең, 
Азарың тартып кан жутам. 
Жесем-жесем түгөбөс, 
Жемиштүү шаар жан энем. 
Алсам-алсам түгөбөс, 
Алмалуу шаар жан энем. 
Кайрыма жака тон кийсем, 
Сер сөөлөтүм жан энем. 
От боюнда олтурса, 
Зор дөөлөтүм жан энем. 
Отто казан толкуса, 
Аштын көркү жан энем. 
От боюнда олтурсаң, 
Оттун көркү жан энем. 
Босого бойлуу кар жааса, 
Боз торгой келер жем үчүн. 
Боздоп ыйлап олтурсам, 
Жан энем келер мен үчүн. 
Капшыт бойлуу кар жааса, 
Карчыга келер жем үчүн. 
Какшап ыйлап олтурсам, 
Жан энем келер мен үчүн. 
Алты катар тон кийсем, 
Көтөрүлбөйт өмүрүм. 
Асилим энем медетим, 
Алтымыш дүйнө бир келсе, 
Ачылбайт менин көңүлүм. 
Жети катар тон кийсем, 
Көтөрүлбөйт өмүрүм. 
Жетимиш дүйнө бир келсе, 
Ачылбайт менин көңүлүм. 
Капкактуу коргон дубалым, 
Кайраным энем кохарым. 
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Беделдүү коргон дубалым, 
Медетим энем кохарым. 
Агарып аткан таңды айтам, 
Акырет кеткен сизди айтам. 
Асилим энем муңдашым, 
Азапка калган мен айтам. 
Кыярып аткан таңды айтам, 
Кымбатым энем сизди айтам. 
Кылгыртып көздөн жаш төгүп, 
Кыйноого калган мен айтам. 
Күн олтурат кылтырап, 
Кыздарың калды калтырап. 
Күйөөрүм энем муңдашым, 
Тууганың ыйлайт зыркырап. 
Ай олтурат кылтырап, 
Ачышат жүрөк жалындап. 
Асилим энем муңдашым, 
Агамдар ыйлайт жалтырап. 
Ашканаң алма бураган, 
Асилим энем муңдашым, 
Ачканын алын сураган. 
Жегенин жемиш бураган, 
Жеткилең энем муңдашым, 
Жетимнин алын сураган. 
Атадан жетим калганда, 
Айылдарга тандирбей, 
Айылда серттөө угузбай, 
Ардактап баккан жан энем. 
Жеңини жыртык кийгизбей, 
Элден жеме дегизбей, 
Эшиктерге тендирбей, 
Эркин баккан жан энем. 
Ак тулпар минип катнаган, 
Ак куштай боюн таптаган. 
Айлансам энем топорум, 
Алганын мурза сактаган. 
Көк тулпар минип катнаган, 
Көк куштай боюн сактаган. 
Адими өткөн жан энем, 
Көргөнүн мурза сактаган. 
Токоч нанын чоң кылган, 
Туткан үйүн гүл кылган. 
Кайчысын кабын чың кылган, 
Кармаган үйүн гүл кылган, 
Кадырлуу энем чеберим. 
Эшиктен торго жакандоз, 
Эсилим энем мыймандос. 

Капшыттан төргө жакандоз, 
Кайраным энем мыймандос 
Иштеткен ийнем кыл болот, 
Күнүгө жогуң жыл болот. 
Күйүмдүү энем медетим, 
Ишенер энем ким болот? 
Саптаган ийнем кыл болот, 
Санаган күндөр жыл болот. 
Сабырлуу энем медетим, 
Сагынсам энем ким болот? 
Санап-санап мен эстеп, 
Сагынып ичим жык толот. 
Саргүлдөң болуп ыйласам, 
Сооротор энем ким болот? 
Кучак-кучак жүк жыйган, 
Курагы тайын жан энем. 
Кылган ишиң май бурап, 
Бурагы тайын жан энем. 
Теңдеп-теңдеп жүк жыйган, 
Термеси тайын жан энем. 
Томогодой үй тиккен, 
Жергеси тайын жан энем. 
Жаннаты болсун жайыңыз, 
Жалгыз калдык баарыбыз. 
Жаңшансак, күйсөк арга жок, 
Айрылды биздин сабыбыз. 
*** 
Энекем, 
Көркөм а жаши барида, 
Көк өргөв тигип көтөргөн. 
Көк өргөвү тигилсе, 
Энекем, 
Көз боз ат минип жөнөгөн. 
Кок боз аттын үстүгө, 
Энекем, 
Күмүштөн бешик которгон. 
Күмүш бешик ичиге, 
Энекем, 
Көк жолборс төрөп бөлөгөн. 
Энекем, 
Алтындай а жаши барида, 
Ак өргөв тигип көтөргөн. 
Ак өргөвү тигилсе, 
Энекем, 
Ак боз ат минип жөнөгөн. 
Ак боз аттын үстүгө, 
Энекем, 
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Алтыннан бешик өңөргөн. 
Алтын бешик ичиге, 
Энекем, 
Арстан төрөп бөлөгөн. 
Энекем, 
Көркөм а жаши барида, 
Көк боз ат минип көч баштап, 
Көк ала сөйкө суй таштап, 
Көчү жайлов конгондо, 
Кок шайы кийип буластап. 
Көпчүлүк үйдүн четиде, 
Энекем, 
Басып да жүрчү буластап. 
Көпчүлүк үйдүн четиде, 
Энекем, 
Басып да жүрчү кыйгачтап. 

Иниси өлгөн аялдын кошогу 

Жашыл шурум чубалды, 
Жанымда болбой медетим. 
Жаш чырпык жаның куурады. 
Жакшы күнгө жеткенде, 
Жалдырап эжең ыйлады. 
Текчеде чыным кыйрады, 
Тизиктен шурум чубалды. 
Күндө турбай жаныңда, 
Күлдөй жаның куурады. 
Күткөндө бейбит турмушту, 
Күйүттүү эжең ыйлады. 
Аксайдан зыркаар жел согот, 
Айтөргө келип эл конот. 
Атандан скхо килем жүк, 
Атайы барып ким оңдойт. 
Ар жактан ойлонсрм, 
Аккан жашым селболот. 
Капталдан зыркаар жел согот, 
Кадуусу сайын эл конот. 
Топоздон оосо куржун жүк, 
Түзөп жибин ким толгойт. 
Кайгыда турат эжекең, 
Какшасам жашым сел болот. 

Кайниси өлгөн жеңенин кошогу 

Жаркырап нуру төгүлгөн, 
Жасаган иши гүлдөгөн. 
Жаныңа басып келе албай, 
Далай уста сүрдөгөн. 

Мылтык болсо бузулган, 
Бурама чүрпө улаган. 
Кайран уста өнөрүн, 
Калың эли сураган. 
Ак данакер кепшерин, 
Алтын оюп каңдаган. 
Акылман уста экен деп, 
Адамдын баары даңдаган. 
Кок данакер кепшерин, 
Күмүш оюп каңдаган. 
Кылдат уста экен деп, 
Кылымдын эли даңдаган. 
Ат жабдыгын келтирип, 
Аземдеп соот төктүргөн. 
Чет кыргагын ак уштап, 
Мончоктон сирке төктүргөн. 
Калпагын зарга толтурган, 
Хан алдында олтурган. 
Боз баштык зарга толтурган, 
Болуштар менен олтурган. 
Кынап курчун сугарган, 
Кыймалап кылыч чыгарган. 
Жасоочу эле комузду, 
Карагай менен чынардан. 
Кылычынын сабына, 
Күмүштөн оюп чөгөргөн. 
Кашкардын ханы көргөндө, 
Сыйлыгым деп төө берген. 
Булгаарыдан кабына, 
Алтындан оюп чөгөргөн. 
Аны көргөн бий-болуш, 
Ардакташып зар берген. 
Булгаары ээр каптаган, 
Кашына чегер кактырган. 
Кайран уста кылганын, 
Калкынын баары жактырган. 
Чамгарагын жездеген, 
Жандын баары эстеген. 
Кайран уста чолпонум, 
Кадырың элден кетпеген. 
Берекелүү колуңуз, 
Бейиштен болсун жолуңуз. 
Балдарыңдын бирөө бир, 
Басар бекен ордуңуз. 

www.bizdin.kg



Баласы өлгөн эненин кошогу 

Калкыңа баркың барында, 
Кадырлуу жигит чагыңда. 
Кабылып ажал капыстан, 
Карчыгаң калды багыңда. 
Өз элиңе баркың барында, 
Өзгөгө жаккан чагыңда. 
Өтүп жапжаш дүйнөдөн, 
Өрдөгүң калды дайрада. 
Айда чапса байге алган, 
Аргымак калды ноктодо. 
Азабың тартып буркурап, 
Энең турат жоктоодо. 

Киши колдуу өлгөнгө кошулган 
кошок 

Кара чаар жолборсум, 
Кайберен болсун жолдошуң. 
Кармап алып өлтүргөн, 
Касыккан душман оңбосун. 
Кызыл чаар жолборсум, 
Кырк чилтен болсун жолдошуң. 
Кыйкым таяп өлтүргөм, 
Кысталак душман оңбосун. 
Белеске жыйын курчу элең, 
Белиңди кармап турчу элең. 
Белсенип келген душманды, 
Безилдетип куучу элең. 
Кайкыга жыйын курчу элең, 
Кайкалап тиктеп турчу элең. 
Качырып тийген душманды, 
Каптал менен куучу элең. 

Эжеси өлгөн кыздын кошогу 

Көлөңкө жерде жан энем, 
Көргөлү кетти жан эжем. 
Салкын жерде жан энем, 
Самап кетти жан эжем. 
Бурулуш жерде олтурсам, 
Бурулуп барып көрөрмүн, 
Буландай дардым билермин. 
Бурулуш жерде олтурсам, 
Томуктай дардым билермин. 
Торко тон тигип кийдирип, 
Таптап өткөн жан эжем. 
Токойлуу ойтак ичиде, 
Шактап өгкөн жан эжем. 

Ат ойнокко эл конот, 
Баары эл тегиз тең болот. 
Агалуу тууган бириксе, 
Алымды сурар ким болот? 
Жан жанымды карасам, 
Жагалмай сындуу көрүнөт. 
Жан эжемди дегенде, 
Бүткүл мүчөм сөгүлөт. 
Асмандагы жарыган, 
Айыл элең жан эжем. 
Бир курсактан туулган, 
Пайым элең жан эжем. 
Көз курак алып кураган, 
Көргөндүн алын сураган. 
Башымды тутуп сылаган, 
Барганда алым сураган. 
Жети келсем чай алып, 
Жылгаларды жол кылдың. 
Желпип баккан кызыңды, 
Энесиз бизге пай кылдың. 
Алтындан чачың сабалып, 
Издесең кайдан табалык. 
Айчылык алыс калдыңбы, 
Ай тийбес жерде камалып. 
Күмүштөн чачың сабалып, 
Көрбөсөң кайдан табалык. 
Күйөрүм эжем калдыңбы, 
Күн тийбес жерде камалып. 
Ыйлап сени таппадык, 
Арганы кандай табалык. 
Күн четиде бир жылдыз, 
Жарыглыгын айтармын. 
Жан эжемден айрылып, 
Карыптыгым айтармын. 
Жазда жааган жамгырдай, 
Жаш төгүп калдым ой тобо. 
Жан эжемден айрылып, 
Боздоп калдым ой тобо. 
Ашканаң алма пураган, 
Ачканын алын сураган. 
Жегениң жемиш пураган, 
Жетимдин алын сураган. 
Айланайын жан эжем, 
Сай боюнда жалпызың, 
Саргарып ыйлайт жан кызың. 
Көл боюда жалпызың, 
Күн тутуп ыйлайт жан кызың. 
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Кама ичикти бөктөргөн, 
Кадырлуу эжем мен айтсам, 
Кадимден байлык көп көргөн. 
Турумтай куштун тууру жок, 
Тутунуп оокат кыларга, 
Туулуп өскөн уулу жок. 
Карчыга куштун тууру жок, 
Карманып оокат кыларга, 
Кызыңнан башка уул жок. 
Кара куйрук тобурчак, 
Кыйлаларда көрүнөт. 
Кылайып кеткен жан эжем, 
Кыяматта көрүнөт. 
Кадимки салган тамыңды, 
Карагачтан жүрөрмүн. 
Кылайып кеткен эжемди, 
Кыяматтан көрөрмүн. 
Кадыр сыйың мен кылып, 
Какшанып ырдап жүрөрмүн. 

Устанын аялынын кошогу 

Балкасы менен зар чапкан, 
Бармагы менен мал тапкан. 
Кычкачын кармап, зер чапкан, 
Кызматы менен мал тапкан. 
Көөрүгүн күндө өкүрткөн, 
Көмүрүн сактап, бекиткен. 
Баянын айтам бир канча, 
Балкасын койбой секирткен. 
Асылым уста — арстаным. 
Бактыма кудай жазганым. 
Балаңа калды мүлк болуп, 
Болоттон соккон барсканың. 
Дөшүң калды темирден, 
Көз ачык өттүң өмүрдөн. 
Чың темирди балкытып, 
Өнөрүң ашты көмүрдөн. 
Жалпы журт пайда көрсүн деп, 
Жасадың таштан тегирмен. 
Туйгунум-устам барында, 
Тууганы нанга кенелген. 
Көзү ачык сенин балдарың, 
Көтөрүп нанды кемирген. 
Жайдарым, сендей табылбайт, 
Жалпы бир элет элиңден. 
Суйсалып ойноп жүрчү элем, 
Сымбатым артып келинден. 

Каз элечек мен элем, 
Тойгузган эрим сен элең. 
Торко элечек мен элем, 
Кармаган эрим сен элең. 
Каз элечек жыйнадым, 
Кара бет какшап ыйладым. 
Торко элечек жыйнадым, 
Кадимки кадыр сый калды, 
Арманын айтып кара бет, 
Азабын тартып кыйналды. 
Кара бет менин үстүмдө, 
Калдайган калың чыр калды. 
Алтынды зергер эритет, 
Адамды өлгөн кемитет. 
Күмүштү зергер эритет, 
Күйөөсү өлгөн кемитет. 
Балкаң — темир, дөшүң — таш, 
Балдарыңдын баары жаш. 
Асылым, сени таппадым, 
Эки көзүм жаштадым. 
Мен кара бет шордуу күң, 
Пейилиңди санап какшадым. 
Асылым — уста, жыргалым, 
Армансыз ойноп жыргадым. 
Акырет кеттиң, өзүң жок, 
Азабың тартып куурадым. 
Эртеден кечке узанса, 
Эрикпеген жыргалым. 
Бирөөнүн ишин кылдым деп, 
Терикпеген жыргалым. 
Балта менен керкини, 
Барскан менен сылаган. 
Көпчүлүктүн кызматын, 
Кылганга өзү чыдаган. 
Кең пейил элең адамдан, 
Келген бүтпөй кеткен жок. 
Соопко белин байлаган, 
Соопкер сендей өткөн жок. 
Кычкачын колго кармаган, 
Кылбаган иши калбаган. 
«Кыйын эмес, элпек» — деп, 
Кызматын көргөн жардаган. 
Элге ылайык жумушту, 
Эрте кармап күтүнгөн. 
Эртең келгин дебестен, 
Келген күнү бүтүргөн. 
Жоо жарагы себилди, 
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Сом бүтүрчү темирди. 
Баатырлар алчу жаракты 
Баарысын журтка таратты. 
Алтын шыбап сабына, 
Ай балта соктуң болоттон. 
Табылып турган кезинде, 
Тартынбадың коноктон. 
Башка уста тең эмес, 
Баянын айтсам кем эмес, 
Байыркы айткан жомоктон. 
Береним — уста өлгөн соң, 
Беш тырмак тийди бетиме. 
Жүдөп-какап кор болуп, 
Жүрөрмүн калктын четинде. 
Өзүңдөн калган үч балаң, 
Эсен жүрсө эр жетер, 
Эр жеткенче эс кетер. 
Эсине албай дос кетер, 
Карыптык башка келгенде, 
Кайгы менен күн кечер. 
Эмгек кылсак эринбей, 
Эптеп-септеп күн өтөр. 

Күлөсалдын кошогу 

Асмандап учкан каздайым, 
Ак жайык жаткан саздайым. 
Акырет кеткен бегимди 
Айтуусуз кантип таштайын. 
Көкөлөп учкан каздайым, 
Көк жайык жаткан саздайым. 
Көмүскө кеткен бегимди, 
Көздөөсүз кантип таштайын? 
Таразага тарттырсам, 
Таалайың шордон аз деди, 
Таалайдан багың пас деди. 
Таалайым жоктур бир мыскал, 
Таалайым качан шор кыскан?! 
Ырымчыга ачтырсам, 
Ырыскың шордон аз деди. 
Ырааты багың пас деди. 
Ырыскым жоктур бир мыскал, 
Ырысым качан шор кыскан? 
Оң колумдун салаасы 
Омкорот менин белимди, 
Бегимдин ордунда жаш баласы. 

Беш колумдун салаасы, 
Бөксөртөт менин белимди 
Бетимдин калды баласы. 
Мергендин аялынын кошогу 
Кайран бир адис мергеним, 
Көрпөчөң манат көк койгон. 
Көк коргошун ок койгон. 
Ак талдан кумдак куйдурган 
Алмадан шыйрак салдырган. 
Таягын ташка жөлөгөн, 
Адисим, мылтыгын канга бөлөгөн, 
Көк моюн атып жапшырган, 
Адисим, ак зоонун башын капшырган, 
Текесин атып жапшырган. 
Кайран бир адис мергеним, 
Канакей сенин келгениң? 
Ырас бир бекен өлгөнүң? 
Буудайды чачкан ок калды, 
Бугу бир маарап көп калды, 
Атарга мерген жок калды. 
Отундун башын кемирген, 
Адисим, өлдү дегенде, 
Ойдогу кийик семирген. 
Кырчындын башын кемирген, 
Адисим, өлдү дегенде, 
Кырдагы кийик семирген. 
Улагын атса убал деп, 
Эчкисин атса бооз деп, 
Текечер атып сулатып, 
Тескей бир ылдый кулатып, 
Кайран бир адис мергеним, 
Канакей сенин келгениң? 
Ыраспы экен өлгөнүң? 
Кайран бир адис мергеним, 
Улар бир терип бергениң. 
Жаанбай казган жан булак, 
Кудаяр казган кум булак, 
Куу мүйүз теке ошондо, 
Адисим, 
Атарман болсоң ошону ат, 
Армандан чыксаң бери кайт. 
Жалпак бир ташты бек баскан, 
Жайык бир мүйүз теке аткан. 
Кыңгырак ташта бек баскан, 
Кыңгырак мүйүз теке аткан. 
Адырмак тоону айланган, 
Алтындан кисе байланган, 
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Кайран бир адис мергеним, 
Канакей сенин келгениң? 
Ырас бир бекен өлгөнүң? 
Алтымыш берип, бирди алган 
Алганың калды каралуу, 
Эки бети жаралуу. 
Адисим, эңкейиштен сундурган, 
Эликтин бутун сындырган. 
Адисим, куюлушта сундурган, 
Куландын бутун сындырган. 
Адисим, этеги жерге тийбеген, 
Эңкейбей маша ирмеген 
Жамбашы жерге тийбеген, 
Жантайбай маша ирмеген. 
Алты сай бараң иштеткен 
Адис кыйын мергенге, 
Бармагын кесе тиштеткен. 
Жети сай бараң иштеткен, 
Жеткилең кыйын мергенге 
Бармагын кесе тиштеткен. 
Кууратпай эт жедирген, 
Туйгунум мерген дедирген. 
Чыктатпай эт жедирген, 
Чыныгы мерген дедирген. 
Калемдей кара кашынан, 
Калмерген өткөн жашынан. 
Жалама тоодон теке аткан, 
Жата калып эчки аткан, 
Олчойгон теке сулаткан, 
Он эки айры бугу аткан. 
Артынан келген жолдошун, 
Муну менен кубанткан. 
Акырын атып сулаткан, 
Алдыртан келген жолдошун 
Аны менен кубанткан. 
Карагай жайлоо, Көк кыштоо, 
Карайган теке ошондо, 
Атарман болсоң атып ал, 
Жер үйүңө катып ал! 
Көбүргөн жайлоо, коп кыштоо, 
Келмек теке ошондо, 
Атарман болсоң атып ал, 
Жер үйүңө катып ал! 
Алты сай бараң асынып, 
Ала-Тоо көркүн басканбы? 
Алты сай бараң сынганбы? 
Ала-Тоо көркү тынганбы? 

Жети сай бараң асынып, 
Жеке тоо көркүн басканбы? 
Жети сай бараң сынганбы? 
Жеке тоо көркү тынганбы? 
Адис кыраан мергеним, 
Ырас экен өлгөнүң, 
Өлбөсөң кана келгениң? 
Мен бейбак, ак ичигиң жамынат, 
Сага алты сай бараң табылат, 
Алганым, сендей болбосо, 
Сарамжал кайдан табылат! 
Мен бейбак... 
Желбегей ичик жамынат, 
Сага жети сай бараң табылат, 
Теңтушум, сендей болбосо, 
Сарамжал кайдан табылат? 
Арчадан кундак ойдурган, 
Алмадан шыйрак жондурган, 
Кундакка мылтык кынаткан, 
Тоо теке атып сулаткан. 
Мен айтайын башынан, 
Калемдей кара кашынан, 
Какшадым ыйлап муң басып, 
Калмерген өттү жашынан. 
Асылым, Калы мергеним, 
Тоодон теке тергеним, 
Шыралга деп келгенге, 
Шыйрагын кесип бергеним. 
Күпсөргө дары куйганым, 
Күндө үч убак ыйлатып, 
Күйүткө салдың, жыргалым. 
Кугусун салып мойнуна, 
Дарысын катып койнуна, 
Барам деп басып бийикке, 
Кетүүчү элең кийикке. 
Кыраңдан аша бергенде, 
Кырк теке атып сулаткан. 
Кызматын айтып өтөйүн, 
Атканын түзгө кулаткан. 
Эчкини аттың эби жок, 
Эликти аттың себи жок. 
Жардыны майга жыргаттың, 
Жалган деп айтар кеби жок. 
Адырга аркар тургузбас, 
Адис мерген жыргалым. 
Кыраңга кулжа тургузбас, 
Кыраан мерген жыргалым. 
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Алма баш мылтык асынган, 
Аяктай ташка жашынган, 
Асылым, Калы жыргалым, 
Адистиги ашынган. 
Көк чыбык мылтык асынган, 
Көнөктөй ташка жашынган, 
Көрөшөн Калы мергеним, 
Көп мергенден ашынган. 
Ак зоодон булут булаткан, 
Ак бугу атып сулаткан. 
Абышка менен кемпирге 
Аппак майды туураткан. 
Мергендигиң белгилүү, 
Мелдешип кылган каралды, 
Карагай, талдан чеп кылып, 
Какшаткан далай маралды. 
Белеске салган капканын, 
Береке кылган тапканын, 
Бергендиги башкача, 
Бейли жакшы арстаным. 
Кадууга салган капканын, 
Кадырга берген тапканын, 
Табылгасын Калмерген 
Көрбөдүм тук да сатканын. 
Бөксөгө чыгып сонорлоп, 
Бөрүнү атып кыйратты. 
Бөрүнү атып Калмерген, 
Бөлтүрүгүн ыйлатты. 
Түлкүгө салып капканды, 
Түлкүнүн көбүн кыйратты. 
Түлкүдөн ичик кылдырып, 
Бачигин анын ыйлатты. 

АРМАН ЫРЛАРЫ 

 

 

Жокчулук 

Беш айчыктуу кызыл тон, 
Кийгизбедиң, жокчулук. 
Безелентип боз жорго, 
Мингизбедиң жокчулук. 

Көңүл айтуу 

Кербендин сөзүн кечкен бейм, 
Кечеки кайыш булгаары 
Кемерин белден чечкен бейм? 
Кечеки эсен абакем, 
Келки элине чуу салып, 
Келин-кызга ый салып, 
Келбес жайга кеткен бейм. 
Аркардын суусун кечкен бейм, 
Алтындан кылган кемерин 
Аңтара таштап чечкен бейм? 
Айыкпас кесел зарпынан, 
Алыстап акем жалпыдан, 
Агайын элге чуу салып, 
А дүйнө сапар кеткен бейм? 
Бөкөнун суусун кечкен бейм 
Булгаары кайыш кемерин, 
Бурулуп акем чечкен бейм? 
Бул элден жалгыз бөлүнүп, 
Элеси араң көрүнүп, 
Бузулбас жайга кеткен бейм? 
Жабышкан кесел куу оору 
Жалгандан жаздым кылган бейм? 
Кара бет бейбак Карачач 
Караны башка салган бейм? 
Кубаты кеткен чагында 
Кулунунан ажырап, 
Энекең кубара катып калган бейм. 
Агайын, токтоп кайрат кыл, 
Акеңдин артынан бар го чыгары. 
Айкашкан эки булагы 
Көп ыраактык кылчу эмес 
Көрүнгөн тоонун ыраагы. 
Алпештеп жакшы багып ал, 
Акеңдин калган белегин 
Түбөлүккө наамы өчпөс, 
Түптүү чынар терегиң. 
Аман-эсен жетилсе, 
Арка сүйөөр медериң. 
Ажалдын бир бүрчөгү 
Ар пенденин мойнунда. 
Калеми ушул тагдырдын, 
Энеке, кайгырганды койгун да. 
Алдына кетпей уулуңдун 
Армандуу бенде болдуң да. 
Андай эмес, тобо кыл, 
Анын белеги калган ордунда. 
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Жабыркап баары жаш күчүк 
Анын тилегинде болгун да. 
Калдайып барып келүүгө 
Конокко менин абалым, 
Кокту эмес, түстө жүрө албайт, 
Кош согончок таманым. 
Көз көрсөтүп силерге, 
Көңүл айткан жамагым. 
Качан да болсо тилейбиз, 
Туугандар, калганыңдын аманын. 

Чалдын арманы 

Короодо чөгүп нар жатат 
Кобурашкан киши жок, 
Коргондо жалгыз чал жатат. 
Эшикте чөгүп нар жатат 
Эбирешкен киши жок 
Ээн талаа коргондо, 
Элеңдеп коркуп чал жатат. 
Чепкенди жеңил кайырды, 
Жебирешип отурган 
Шериктен душман айырды. 
Калпагын чегин кайырды, 
Кобурашып отурган, 
Курбумдан душман айырды. 
Калпалыгы кунарсыз, 
Карап турса күйөөсү, 
Кантип алдың, ыймансыз. 
Эшендиги кунарсыз, 
Эри турса жалдырап, 
Ээрчитип алдың, ыймансыз. 
Айыбына караса, 
Ак чылбыр менен байласа, 
Адамдын жүзү көрбөгөн 
Аюуларга аралаш 
Ала-Тоого айдаса. 
Журтта торо коп болот, 
Журтчулукту айырган 
Жуксуз төрө жок болот. 
Эл төрөсү периси 
Элге эпсиз иш кылды, 
Элден айдап чыкпаса, 
Элге тиет кесири. 
Журт төрөсү периси 
Журттан айдап чыкпаса, 
Журтка тиет кесири. 
Ак шалгасын токуган, 

Акмак төрө артынан, 
Акмактыгын билбестен 
Ар адам намаз окуган. 
Байтал минип желсем дейм, 
«Баатырдын» кылган иштерин 
Баарын койбой каттатып, 
Баарына айтып берсем дейм. 
Кара ат минип желсем дейм, 
Камандын кылган иштерин 
Калтырбастан каттатып, 
Калкка айтып берсем дейм. 
Өрдөк учат камыштан, 
Өзү оокат кыла албай, 
Өксүп калды абышкаң. 
Суусун алып кете албай, 
Сумсайып калды абышкаң. 
Кызгалдак учат камыштан, 
Казанын өзү аса албай, 
Каңгырап калды абышкаң. 

Кыздын арманы 

Кулаалы салсаң кууга сал, 
Куураган чалга бергенче, 
Курсагым жарып сууга сал. 
Ителги салсаң кууга сал, 
Итейген чалга бергенче, 
Ичимди жарып сууга сал. 
Түр камдаган жибегим, 
Оңбос жибек дечу элем. 
Айлымдагы келин-кыз, 
Ойноп айтат дечү элем. 
Өңүрүмдүн жибеги, 
Оңгон жибек турбайбы, 
Айлымдагы кыз-келин, 
Чындап айткан турбайбы! 
Карадан кылган кетечи, 
Кайып берем дечү эле. 
Кара тумшук атакем 
Жайып берем дечү эле. 
Кызылдан кылган кетечи, 
Кыйып берем дечү эле. 
Кызыл тумшук атакем, 
Жыйып берем дечү эле. 
Күлүккө така болбогон, 
Күмүштү неге жараткан? 
Атага арка кылбаган 
Кызды неге жараткан? 
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Аргымакка така болбогон, 
Алтынды неге жараткан? 
Агага арка болбогон, 
Кызды неге жараткан. 

Төркүнүнө жетпеген кыздын 
арманы 

Суурулсун тулпар туягы, 
Курусун кыздын ыраагы. 
Ак түйүнчөк түйгөндөй, 
Данакер бекен кыз байкуш? 
Ат жеткис жерге бергидей 
Күнөкөр бекен кыз байкуш? 
Көк түйүнчөк түйгөндөй 
Данакер бекен кыз байкуш? 
Көз көргүс алыс бергидей 
Күнөкөр бекен кыз байкуш? 
Тобурчак аттын токтугу, 
Тозоктуу көлдүн окчуну. 
Төркүнүм көлдө, мен мында, 
Ичимде толгон көп муң да. 
Тобурчак аттын туягы, 
Тозоктуу көлдүн ыраагы. 
Куркулдайдын уясы, 
Кургак да бекен, суу бекен? 
Куруп калган бир тууган, 
Оору да бекен, соо бекен? 
Ашуунун бели ак кезең 
Кара да бекен, кар бекен? 
Кайрылаарым бир тууган, 
Аман-эсен бар бекен? 

Сокурдун арманы 

Акыл менен ойлонуп, 
Арманымды айтамын. 
Арманда болуп жашымда 
Калганымды айтамын. 
Айнек издеп Ташкенге, 
Барганымды айтамын. 
Капа болуп жашымда 
Калганымды айтамын. 
Карек бир издеп Ташкенге, 
Барганымды айтамын. 
Айтарга таппай сөзүмдү, 
Арманда кылдың өзүмдү. 
Арман эмей эмине, 
Ааламды көрсөм өзүм деп, 

Сүйлөргө таппайм сөзүмдү, 
Жумултту эки көзүмдү. 
Көр адам көпкө сөз экен, 
Көңүлдү ачкан көз экен, 
Көзүң болсо эр жигит, 
Жокчулук бекер сөз экен. 
Сокур соого сөз экен, 
Сөзүн көргөн көз экен, 
Көзүң болсо, эр жигит, 
Жардылык бекер сөз экен. 
Текеден кылдык жол азык, 
Дегеле ары мол азык, 
Теңтуштун жүзүн көрсөтпөй, 
Теңириме не жаздык? 
Акчадан кылдык жол азык, 
Абдан арбын мол азык, 
Адамдын жүзүн көрсөтпөй, 
Алда талаа, не жаздык? 
Канаттуудан жол азык, 
Баарысы арбын мол азык 
Перзенттин жүзүн көрсөтпөй, 
Пендесине не жаздык? 
Кат окуган арзачы, 
Какшанып энем калсачы. 
Карайлатып койгончо, 
Калтырбай кудай алсачы. 
Астында агам өбөгүм, 
Аркамда иним жөлөгүм, 
Айнегимдин айынан, 
Анжиян көздөй жөнөдүм. 
Анжиян көмөк бербеди, 
Армандуу шордуу мен байкуш, 
Анда бир көзүм көрбөдү. 

Чалга тийген кыздын арманы 

Аксуунун башы дарыя, 
Агар жери бир кыйла. 
Алган күйөөм айласыз, 
Агала сакал карыя. 
Көк суунун башы дарыя, 
Көпкө пайда бир кыйла. 
Күткөн күйөөм дармансыз, 
Көгала сакал карыя. 
Какбашка көөнүм жылыбай, 
Какшадым жашым тыйылбай. 
Кабагы бырыш катма-кат, 
Карааны мага аюудай. 
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Аз бербедим малды дейт, 
Артылып камчы чабам дейт. 
Айлыңда баркың кетирип, 
Атаңа барып айтам дейт. 
Какбаш мага кас болду, 
Кара боор таш болду 
Ата-энем аны билбеди, 
Алган малга мас болду 
Ычкырыма муунуп, 
Кутуламбы өлгөндө. 
Ыракым кылаар тууган жок, 
Ыйлаганым көргөндө. 
Кантип ичим жылысын, 
Каржайган жыртак бу чалга. 
Караймын күндө жалооруп, 
Кашкайып күлгөн балдарга. 
Айда чачым тарадым, 
Аюунун көзүн карадым. 
Санаа деген не кыйын, 
Саргарды жездей ыраңым. 
Көптө бирдей болбогон, 
Күмүштү неге жараттың. 
Күйгөнгө каалап тийбеген, 
Кызды неге жараттың? 
Сатылдым пулга мал болуп, 
Жаралдым эмне жан болуп? 
Жабыркап ыйлайм солкулдап, 
Жашым аккан кан болуп. 
Тырманып какбаш уктабай, 
Же жөтөлбөй тим жатпай. 
Эриксиз жүрөм капканда, 
Эти тийсе жыландай. 

Төрөбөгөн аялдын арманы 

Бешикке бала бөлөбөй, 
Бейпайлуу болдум тө]тө6ой. 
Кундакка бала бөлөбөй 
Курган жаным төрөбөй. 
Эгиз козу көтөрүп, 
Кой аралап жүрбөдүм. 
Эркек бала көтөрүп, 
Той аралап жүрбөдүм. 

Зордоп берилген кыздын 
арманы 

Эмгектүү оюм чийеси, 
Эшилсин байдын желеси. 

Көңүлүм түшпөс эримдин, 
Куурасын күмүш теңгеси. 
Куттуу оюм чийеси, 
Куласын байдын бээси. 
Жакасы салык, бели бош, 
Күл болсун жамбы теңгеси. 
Бу кудайым алакчы, 
Буюрган эрим карачы. 
Бою мага эмне суук, 
Буудайга сайган каракчы. 
А кудайым алакчы, 
Алган эрим карачы. 
Акылы кыска көзүмө, 
Арпага сайган каракчы. 
Колумдагы кош шакек, 
Колобу десем жез экен. 
Койнумдагы күйөөмдү, 
Жакшы дечем кече экен. 
Белесте айдай кылайып, 
Беренге жаным ылайык. 
Каада болбос жаманда, 
Кантип жүрөм муңайып. 
Капталда айдай кылайып, 
Канга жаным ылайык. 
Кылыгы жаман балада, 
Кантип жүрөм кыйналып. 

Жаман аял алган кишинин 
арманы 

Жаздын күнү күн жааса, 
Жар ташта калар бубагы. 
Жалжал этип карашкан, 
Жаштыктын кетер убагы. 
Кыштын күнү күн жааса, 
Кыр ташта калар бубагы. 
Кылчайышып шыңк күлгөн, 
Кызыктын кетер убагы. 
Тулпарды байлап акырга, 
Дорбо менен жем илдим. 
Алганым болбой жакшыдан, 
Ар кайда барып жеңилдим. 

Койчунун арманы 

Кой кайтардым шыбакка, 
Жибек алдым улакка 
Улакка алган жибегим, 
Уктатпайт менин жүрөгүм. 
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Кой кайтардым коктуга, 
Жибек алдым токтуга. 
Токтуга алган жибегим, 
Токтотпойт менин жүргүм. 
Конок көмөч азыгым, 
Кой кайтарган жазыгым. 
Белеске чыгып дем алам, 
Дем алган жерде жеп алам. 
Кечкече жээрге нерсе жок, 
Кезерип ачка мен калам. 
Отун кетпей мойнуман, 
Жонум бир ооруп жоор болду. 
Эртеден кечке мал багып, 
Таманым ооруп чор болду 
Эгиздеги текени, 
Атар күнүм бар бекен? 
Койчулуктан кутулуп, 
Жатар күнүм бар бекен? 
Талаада жатып кой бактым, 
Таалайсыз менин шор башым. 
Ар кимде жүрүп кой бактым, 
Арылбаган шор бактым. 
Арып-ачып мен келсем, 
Байбиче көсө менен тап берет. 
Эшикке чыгып мен бассам, 
Тезек тер деп кап берет. 
Үйгө бир жатып уктасам, 
Байбиче жаман жемелейт. 
Талаага чыгып уктасам, 
Эчки каапыр тебелейт. 
Түн ичинде уйкум жок, 
Күндүзү менде тыным жок. 
Үйдө басар шайым жок, 
Арманым айтар жайым жок. 
Короодогу байлардын, 
Эзилген менен иши жок. 
Эндиреп кетип отурам, 
Эсине алган киши жок. 
Курсагым ачып баратам, 
Ошентип ичтен кан жутам. 
Кайгырган менен пайда жок, 
Байларыңда курсак ток. 
Эгиздеги балапан, 
Тутулар күнү бар бекен. 
Ушул жаман таяктан, 
Кутулар күнүм бар бекен? 

Эзилген ушул кедейдин, 
Кутулар күнү бар бекен? 
Эзип жүргөн байлардын, 
Тутулар күнү бар бекен? 
Айланып учуп бараткан, 
Абадагы булбулмун. 
Алты жаштан быякка, 
Кордолуп келген кургурмун. 
А6адагы торгойду, 
Алдынан тороп ким бурайт. 
Эзилип жүргөн кургурдун, 
Эсендигин ким сурайт. 

Атасы аскерге кеткендеги 
арман ыр 

Кыш кыштовуң Ичи-Көл 
Балдарың алин келип көр. 
Келе турган жолуңа 
Кекире чыгып чайлады. 
Кекенген душман оңбосун 
Келбеске башың байлады. 
Сай боюда талдарың, 
Сагынып ыйлайт балдарың. 
Кол боюда талдарың, 
Көрсөм деп ыйлайт балдарың. 
Таңга маал сайраган 
Булбулдун үнүн угайын. 
Узакта жүргөн атамдын 
Өмүрүн тилеп турайын. 
Арка чачым беш тарап, 
Өрөр күнүм болову? 
Ардактап баккан атамды 
Көрөр күнүм болову? 
 

АИТЫШТАР 

Байдын кызы менен жардынын 
кызы 
 (Акыйнек) 

 
Байдын кызы: 
 
Бай мактанса табылат, 
Жок мактанса чабылат. 
Ошондуктан, жардылар 
Бир балээге кабылат. 
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Узун чыбык колго алып, 
Уй айдаган сен атаң. 
Кыска чыбык колго алып, 
Кыз жандаган мен атам. 
Менин атам сурасаң, 
Тойго минген тор аттай. 
Жакшы кийим кийинип, 
Топчуланган манаптай. 
Сенин атаң сурасам, 
Жарга ойногон улактай. 
Жатып алат тартайып, 
Жабууланган тайлактай. 
Этегимби, жеңимби, 
Ушул кыз менин теңимби? 
Ой жарды кыз, жарды кыз, 
Жакшылап уккун кебимди. 
Чийге колун алдырып, 
Чий чырмаган мен энем. 
Чимкиригин тарта албай, 
Ыйлап жүргөн сен энең. 
Тикереңдеп ар күнү, 
Терме терген мен энем. 
Ала кабын аркалап, 
Тезек терген сен энең. 
Торко элечек мен энем, 
Топчу бучук сен энең. 
Каз элечек мен энем, 
Кайкы бучук сен энең. 
Кара аякка кан куюп, 
Капкан чечкен сен атаң. 
Сыр аякка бал куюп, 
Сынап ичкен мен атам. 
Жорго минген мен атам, 
Чобуру жок сен атаң. 
Күлүк минген мен атам, 
Күлүгү жок сен атаң. 
Кызыл чай ичкен мен атам, 
Кебеги жок сен атаң. 
Менин атам сурасаң, 
Казы кесип жал жеген. 
Кызыл чок жигит ээрчитип, 
Кыйнап жүрүп эл билген. 
Менин атам сурасаң, 
Короо толгон кою бар. 
Сенин атаң сурасам 
Кой кайтарган жоору бар. 

Менин апам сурасаң, 
Шуру чачпак шалдырайт. 
Сенин апаң сурасам, 
Талкан таппай жалдырайт. 
Менин апам сурасаң, 
Жибек кийип көйкөлөт. 
Сенин апаң сурасам, 
Куур кийип сөйкөнөт. 
Менин апам сурасаң, 
Намеркан кийип чоюлат. 
Сенин апаң сурасам, 
Чокойго жетпей корунат. 
Менин атам сурасаң, 
Жылаажындуу куш салат. 
Сенин атаң сурасам, 
Жылаңаяк туз чабат. 
Менин апам сурасаң, 
Каз элечек белдемчен. 
Сенин апаң сурасам, 
Кара кычы чеңгелчен. 
Менин атам сурасаң, 
Күлүк минет күнүгө. 
Сенин атаң сурасам, 
Кок бит талайт түнүндө. 
Менин апам сурасаң, 
Ак үй тигип керилет. 
Сенин апаң сурасам, 
Алачыкта сенделет. 
Менин апам сурасаң, 
Кийим кийип сыналат. 
Сенин апаң сурасам, 
Тезек терип, суу алат. 
Менин атам сурасаң, 
Дөөлөтүнө кубанат. 
Сенин атаң сурасам, 
Жалчы болуп суранат. 
Жарыбаган жалчылар, 
Жалданып улак алчылар. 
Жалдап коюп жакырды, 
Жакшы жүрөт малдуулар. 
Согончогу чор болуп, 
Жалданышат кор болуп. 
Өзүңдү-өзүң билбейсиң, 
Тегерегиң тор болуп. 
Таң заарынан турасың, 
Талкан таппай куурайсың. 
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Таалайы жок жалчылар, 
Өлгөндөн кийин жыргайсың. 
 
Жардынын кызы: 
 
Жарды эмгегин жегендер, 
Жабышып алган кенелер. 
Жардыга бакты келгенде, 
Сасык байлар сенделер. 
Көтөрүлбө бултук кыз, 
Атасынын төрүндө, 
Көп олтурган тултук кыз. 
Сасык байдын сары кыз, 
Эр албаган кары кыз. 
Эбиребей жөнү жок, 
Эртерээк эрге барыңыз. 
Такыяңды ыргытып, 
Башыңа жоолук салып ал. 
Таштап кеткен эриңди, 
Эртелеп барып таап ал. 
Көөдөнү жок көйрөң кыз, 
Көөрү ачылган ойрон кыз. 
Коп олтуруп зак болгон, 
Сен керексиз шакел кыз. 
Сенин байлыгыңа байпагым, 
Байкап жүр деп айтамын. 
Ушул жерден эскертем, 
Бар жоругуң маа дайын. 
Жоргону минген башкалар, 
Жолдо жүрсө такшалар. 
Жорудай болуп олтурат, 
Сен окшогон кашкалар. 
Күлүктү минген башкалар, 
Коп чапса күлүк такшалар. 
Күрмөгө батпай отурат, 
Сен окшогон кашкалар. 
Атакеңдин төрүндө, 
Ак чач болуп жүрө бер. 
Акыйнек айтып талаада, 
Арсыз акмак үрө бер. 
Энең менен бойлошуп, 
Абысындай жүрөсүң. 
Арданып элден өлбөстөн, 
Акыйнек айтып күлөсүң. 
Кыз намысын кетирип, 
Кыйлага даңкың угулду 

Айылдагы зөөкүрлөр, 
Аламын деп чуу кылды. 
Жардынын кызы мен болсом, 
Жарадам акмак сен болсоң. 
Жаным тынат тезирээк, 
Жарылып өлүп тим болсоң. 
Өзүмдү сага теңебейм, 
Өлсөм дагы кебелбейм. 
Сен окшогон көөдөктү, 
Өлгүчө минтип тебелейм. 

Эркек бала менен кыз бала 

 
Эркек бала: 
 
Кыргыек алдым талаадан, 
Кыз бала кетпейт санаадан. 
Мен бир күнү кезиктим, 
Кыз балага талаадан. 
Жанына камчы таштадым, 
Жалтанып кайра качпадым. 
Табыйгатка сыйынып, 
Жаңыдан сөздү баштадым. 
Сиз тууралуу сөз уктум, 
Калайык калктан көп уктум. 
Азамат келсе алдыңа, 
Жоопко туура деп уктум. 
Кез келдим бүгүн өзүңө, 
Жооп берчи сөзүмө. 
Ынтызарым коп түшөт, 
Жаркыраган көзүңө. 
Артыңыздан жардантып, 
Адамдын баарын караттың. 
Айып этпей, чырагым, 
Эмчегиңен карматкын. 
 
Кыз бала: 
 
Алманын гүлүн жулабыз. 
Асили адам болобуз. 
Убактыга бекем деп, 
Жоопко туура болобуз. 
Кызылды минип дуулайсың, 
Кыргыек салып чуулайсың, 
Кызыгып келип калыпсың, 
Кандай жооп сурайсың? 
Караны минип дуулайсың, 
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Карчыга салып чуулайсың, 
Кадырлап келип калыпсың, 
Кандай жооп сурайсың? 
Ишти кудай оңдосун, 
Эч жамандык болбосун, 
Эмчегимди карматсам, 
Элге ушак болбосун. 
 
Эркек бала: 
 
Аз айланып куураттың, 
Азабы барбы сурактын? 
Так он бешке чыгыпсың, 
Качан жетет убактың? 
Булбул куштай сыягың, 
Пендеде жок кыялың. 
Жооптун жайын сурасаң, 
Көңүл кошсок, чырагым! 
Элиги кырда булактайт, 
Түлкү түздө чубактайт. 
Түн ичинде ойносок, 
Элибиз кантип ушактайт? 
Каманы кырда булактайт, 
Карышкыр ойдо чулактайт. 
Караңгыда ойносок, 
Калкыбыз кантип ушактайт? 
 
Кыз бала : 

 
Түн ичинде сен келсең, 
Күрсүлдөп итим үрбөйбү? 
Күрсүлдөгөн эмне деп, 
Ошондо элим билбейби? 
«Шерменде бийкеч болду» деп, 
Теңтуш, жеңе күлбөйбү? 
Караңгыда сен келсең, 
Артылдап итим ү]1бөйбү? 
Арсылдаткан эмне деп, 
Мында элим билбейби? 
«Кара бет бийкеч болду» деп, 
Кадырлаш жеңем күлбөйбү? 
Кадырлашым сен болбой, 
Карабет башым жүрбөйбү? 
 
Эркек бала: 
 
Алтын боолу ак шумкар, 
Алты өрдөккө салайын. 
Азыр маалым болсо да, 
Чырагым, сени алайын. 
Күмүш боолу ак шумкар, 
Көп өрдөккө салайын. 
Көбүрөөк маалым болсо да, 
Чырагым, сени алайын. 
Күйөө менен колукту 

Бир кыз күйөөсүн чанып жүрсө, 
күйөөсү: «Мени сен жеңип кетсең, 
башкага кеткин, эгерде жеңилсең, 
каларсың» — деп айтыптыр. Анда кыз 
«макул» деп, экөө айтыша баштайт: 

 
Колуктусу: 
Күн күркүрөп жаз болду, 
Көйкөлгөн шибер саз болду 
Жамгыр жаап жаз болду, 
Жайкалган шибер саз болду 
Элебай акем элдесин, 
Эчки, улагы төлдөсүн. 
Төлдөбөсө курусун, 
Айран, кымыз көлдөсүн. 
Атакем Алай кеткенде, 
Энекем үйдү чечкенде, 
Жети атанга ком артып, 
Жетелетпейт бек артып. 

Алты атанга жүк артып, 
Алды, кийнин бек тартып. 
Ак дайра кечип жол тартып, 
Алайга кетсем кантесиң? 
 
Күйөөсү: 
 
Алайга кетер жериңде, 
Сары ингенге чөп артып, 
Саргая кууп мен барып, 
Сая жетсем кантесиң? 
Куу ингенге чоп артып 
Кумсара кууп мен барып 
Куба жетсем кантесиң? 
 
Колуктусу: 
 
Куба жетер жериңде, 
Коктуну басып койкоңдоп, 
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Кырды басып кылчаңдап, 
Кыйырчактын кырк кулач, 
Кызыл түлкү мен болуп, 
Кыйырга кетсем кантесиң? 
 
Күйөөсү: 
 
Кыйырчыктын кырк кулач, 
Кызыл түлкү сен болуп, 
Кыйырга кетер жериңде, 
Кандын карылуу тайган мен болуп, 
Какмачыга кактырып, 
Тосмочуга тостуруп, 
Как туураңдан дат уруп, 
Илип кетсем кантесиң? 
 
Колуктусу: 
 
Кандын карылуу тайган сен болуп, 
Какмачыга кактырып, 
Тосмочуга тостуруп, 
Как туурамдан дат уруп, 
Илип кеткен жериңде, 
Буудай болуп буркурап, 
Музга кирсем кантесиң? 
Таруу болуп таркырап, 
Ташка кирсем кантесиң? 
 
Күйөөсү: 
 
Таруу болуп таркырап, 
Ташка кирген жериңде, 
Көк кекилик мен болуп, 
Терип жесем кантесиң? 
Буудай болуп буркурап, 
Музга кирген жериңде, 
Алача моюн каз болуп, 
Алып жесем кантесиң? 
 
Колуктусу: 
 
Алача моюн каз болуп 
Алып жеген жериңде, 
Санааңдан сенин бырп этип, 
Боз торгой болуп чырк этип, 
Абага кетсем кантесиң? 
 

Күйөөсү: 
 
Абага кетер жериңде, 
Беш күнү жолу буулган, 
Белести карай куюлган, 
Алты күн жолу буулган, 
Адырды карай куюлган, 
Өнгөнү көрсө сүйүнгөн, 
Мүштөктөй1 болуп түйүлгөн, 
Боз турумтай мен болуп, 
Илип кетсем кантесиң? 
 
Колуктусу: 
 
Боз турумтай сен болуп, 
Илип кетер жериңде, 
Өйдө карай эргиген, 
Шамалга бою сергиген, 
Адырмактын, ак аркары мен болуп, 
Чыга качсам кантесиң? 
 
Күйөөсү: 
 
Адырмактын ак аркары сен болуп, 
Чыга качкан жериңде, 
Көк бараң мылтык асынып, 
Көнөктөй ташка жашынып, 
Ак бараң мылтык асынып, 
Аяктай ташка жашынып, 
Атып алсам кантесиң? 
 
Колуктусу: 
 
Ак бараң мылтык асынып, 
Аяктай ташка жашынып, 
Атып алар жериңде, 
Суу түбүндө ойногон, 
Кемерде жатып бойлогон, 
Ак чабак болуп кылтылдап, 
Сууга кетсем кантесиң? 
 
Күйөөсү: 
 
Ак чабак болуп кылтылдап, 
Сууга кетер жериңде, 
Жез кайырмак кылдырып, 
Боосун жибек чалдырып, 
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Сууга алып барып салдырып. 
Илип алсам кантесиң? 
 
Колуктусу: 
 
Усталарды жыйдырып, 
Жез кайырмак кылдырып, 
Боосун жибек чалдырып, 
Илип алар жериңде, 
Бөдөнө чр куш болуп, 
Борпоң-борпоң жорголоп, 
Боз жапырмак корголоп, 
Жатып алсам кантесиң? 
 
Күйөөсү: 
Бөдөнө чаар куш болуп, 
Борпоң-борпоң жорголоп, 
Боз жапырмак корголоп, 
Жатып алган жериңде, 
Чеңгелдерин арбайткан, 
Боор жүнүн борбойткон, 
Тумшуктарын орбойткон, 
Кабактын, кара ала барчыны 
мен болуп, 
Кагып алсам кантесиң? 
Мүштөк — кичинекей чүпүрөккө же 
баштыкка салынган дан. 
 
Колуктусу: 
 
Кабактын, кара ала барчыны 
сен болуп, 
Кагып алган жериңде, 
Желбестен жорго боз минип, 
Желбегей торко тон кийип, 
Ак жеке кийип алчактап, 
Как жеке кийип талтактап, 
Алты кызды башчы алып, 
Жети кызды кошчу алып, 
Айттап кетсем кантесиң? 
 
Күйөөсү: 
 
Желбестен жорго боз минип, 
Желбегей торко тон кийип, 
Ак жеке кийип алчактап, 
Как жеке кийип талтактап, 

Алты кызды башчы алып, 
Жети кызды кошчу алып, 
Айттап кеткен кезиңде, 
Алты жигит башчы алып, 
Жети жигит кошчу алып, 
Үзөңгүмдөн үн алып, 
Жоолугумдан жол алып, 
Алдыңдан чыксам кантесиң? 
 
Колуктусу: 
 
Сен алты жигит башчы алып, 
Жети жигит кошчу алып, 
Үзөңгүңдөн үн алып, 
Жоолугуңдан жол алып, 
Алдымдан чыккан жериңде, 
Атакемдин үйүндө, 
Энекемдин төрүндө, 
Жолканамдын ичинде, 
Ашканамдын оозунда, 
Атакемдин бөрү ичигин салынып 
Түлкү ичигин жамынып, 
Башыма башчы койдуруп, 
Аягыма сакчы койдуруп, 
Жатып алсам кантесиң? 
 
Күйөөсү: 
 
Атакеңдин, түлкү ичигин жамынып, 
Бөрү ичигин салынып, 
Башыңа башчы койдуруп, 
Аягыңа сакчы койдуруп, 
Жатып алган жериңде, 
Коңшуңа эшик ачтырып, 
Койчуга итиң бастырып, 
Жылаң аяк, жылаң баш, 
Кирип барсам кантесиң? 
 
Колуктусу: 
 
Коңшума эшик ачтырып, 
Койчуга итим бастырып, 
Жылаң аяк, жылаң баш, 
Кирип кеткен жериңде, 
Төрт мурутуң тердирип, 
Керилип келтек урдуруп, 
Келки кылсам кантесиң? 
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Күйөөсү: 
 
Төрт мурутум тердирип, 
Керилип келтек урдуруп. 
Келки кылган жериңде, 
Элим Алай жайлатып, 
Эки тору байлатып, 
Калкымы Алай жайлайтып, 
Карыя молдо шайлатып, 
Чапма нике кыйдырып, 
Алып койсом кантесиң! 

Жигит менен келин 

I 

Жигит: 
Аргый-аргый жүгүргөн, 
Аргымак болсо мингеним. 
Астыртан карап сүйлөгөн, 
Кыз бозой болсо сүйгөнүм. 
Күрпөң-күрпөң жүгүргөн, 
Күлүк ат болсо мингеним. 
Күлүмсүрөп сүйлөгөн, 
Кыз бозой болсо сүйгөнүм. 
Кай жерде калат арманым? 
Ай тийген тескей боз болот, 
Алтынды соксоң уз болот. 
Айда бир чачын таранган, 
Айнекке жүзүн каранган, 
Алтын бир көкүл кыз болот. 
Алтын бир көкүл кыз менен, 
Акылман жигит дос болот. 
Акылман жигит дос менен 
Акмак жигит кас болот. 
Күн тийген тескей боз болот, 
Күмүштү соккон уз болот. 
Күндө бир чачын таранган, 
Күзгүгө жүзүн каранган, 
Күмүш бир көкүл кыз болот. 
Күмүш бир көкүл кыз менен, 
Күйөрман жигит дос болот. 
Күйөрман жигит дос менен, 
Көөсөр жигит кас болот. 
Ак-Суунун башы Меркиге, 
Ак марал ойнойт секиге. 
Алышып-ойноп жүрсөм дейм, 

Акмактар койбойт эркиме. 
Көк Суунун башы Меркиге, 
Көк марал ойнойт секиге. 
Көрүшүп ойноп жүрсөм дейм, 
Көпкөндөр койбойт эркиме. 
Ак-Суунун башы Чатыркөл, 
Тең жайлашка кандайсың? 
Акылдаш болуп алууга, 
Бел байлашка кандайсың? 
Көк-Суунун башы Чатыркөл 
Тең жайлашка кандайсың? 
Көңүлдөш болуп алууга, 
Бел байлашка кандайсың? 
Кызылдан кийдиң желетти, 
Кыркалай тактың седепти. 
Кыйналып кайда бар дейсиң, 
Кыйбасым кылбай себепти. 
Жашылдан кийдиң желетти, 
Жаркылдаттың седепти. 
Жабыркап кайда бар дейсиң, 
Жаракөр таппай себепти. 
Айлыңды арты Ашуу-Бел, 
Ашуулап согот атыр жел. 
Азили сендей көрбөдүм, 
Ак көйнөк кийген бураң бел. 
Үйүңдүн арты кокту бел, 
Коктулап согот атыр жел, 
Короомдон сендей көрбөдүм, 
Кош көйнөк кийген бураң бел. 
Ай тийген тескей кумарча, 
Алтындан соккон тумарча. 
Ашык болуп жеталбай, 
Азабың тарттым бир канча. 
Күн тийген тескей кумарча, 
Күмүштөн соккон тумарча 
Көңүлдөш болуп жүрө албай, 
Күйүтүң тарттым бир канча 
Чачың токойго чыккан мыядай, 
Кашың каламдап жазган сыядай. 
Сүзүлүп сурма ачылбайт, 
Уйкуга көзүң кумарбы? 
Оң ийинде жарк эткен, 
Же молдолор чийген тумарбы? 
Кериле сүзүп суу алган, 
Кере элечек чубалган. 
Келинжан сени көргөндө, 
Кебездей жаным кубанган. 
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Суйкая басып суу алган, 
Суп элечек чубалган. 
Сулууларды көргөндө, 
Султандай жаным кубанган. 
Сулуулар тең, мен да тең, 
Сумсайттың го жаман сен. 
 
Келин: 
 
Көк көйнөк кийсем буралып, 
Көчөдөн чыксаң суналып. 
Көңүлдөш жарым ушу деп, 
Көрүп турсам кубанып. 
Ак көйнөк кийсем буралып, 
Айылдан чыксаң суналып. 
Акылдаш жарым ушу деп, 
Артыңда турсам кубанып. 
Кололуу кумган колго алып, 
Колуңа сууну куйсам дейм. 
Кош чаштенкем82 шыңгырап, 
Койнуңуздан турсам дейм. 
Беделүү кумган колго алып, 
Бетиңе сууну куйсам дейм. 
Беш чаштеңкем шыңгырап, 
Бер жагыңан турсам дейм. 
Алтындан сөйкө сен болуп, 
Кулагымда болсоңчу. 
Айда басып суу алган, 
Булагымда болсоңчу. 
Күмүштөн сөйкө сен болуп, 
Кулагымда болсоңчу. 
Күндө басып суу алган, 
Ой жигит, булагымда болсоңчу. 
Алтындын кенин кен дедим, 
Алганды коюп сен дедим. 
Сен дегенде дегдедим. 
Күмүштүн кенин кен дедим, 
Күйгөндү коюп сен дедим. 
Сен дегенде дегдедим. 
 
Жигит: 
 
Айтайын эркем билгенге, 
Ашыктык ойнун сүргөнгө, 
Кубанышып күлгөнгө 
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Кунудары83 сен белең? 
Кусадар болуп жүргөнгө. 
Кучакташып сен менен, 
Кумармын дооран сүргөнгө. 
Аянып киши токтойбу? 
Ашыгыңды билгенге. 
Көмүрдөй көзүң шам чырак, 
Айнектей тишиң жалтырап. 
Көңүлдөшүм ашыгым, 
Көргөндө кетем алсырап. 
Керсе кендир үзүлгөн, 
Кермегиң таттуу жүзүмдөн. 
Керилип кашың чийилген, 
Илмейип белиң ийилген. 
Чачың кара кундуздай, 
Көзүң чолпон жылдыздай. 
Кадырлашым кара чач, 
Көрбөдүм сиздей нур кызды ай. 
Белиң ичке шыргыйдай, 
Пейлиңизди кантейин 
Үндөккө келген кыргыйдай. 
Бурулуп өскөн токойдо 
Булбулу сайрайт ошондо. 
Булбул өзү муңайым, 
Бурулуп туруп угайын. 
Жайлоонун башы жайык таш, 
Жайма бир көкүл узун чач. 
Ак ичик кийип тердеп ал, 
Азыраак арман бизде бар. 
Көк ичик кийип тердеп ал, 
Көбүрөөк арман бизде бар. 
 
Келин: 
 
Ак ала таш, ак күңгөй, 
Ал сырыңды мен билбей. 
Ал сырыңды билгенде, 
Акылым кошпой тим жүрбөй! 
Короонун башы кең күңгөй, 
Кетериңди мен билбей, 
Кетериңди мен билсем, 
Кеңешим кошпой тим жүрбөй! 
Күмүштөн кылган иймегим, 
Күнчүлүк ыраак кетти деп, 
Күдөрүң үзүп күйбөгүн. 
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Алтындан кылган иймегиң, 
Айчылык алыс кетти деп, 
Айт-арбакка койбогун! 
Кара тоонун боорунан, 
Карартып кудук каздым мен. 
Сиз алыска кеткендей, 
Кай жеримден жаздым мен?! 
 
Жигит: 
 
Коктуну карап ит үрөт, 
О, жаным! Койнуңду санап ич күйөт. 
Жылганы карап ит үрөт, 
О, жаным! Жытыңды санап ич күйөт. 
Караны минсем бургутам, 
Камчыдай белиң бир тутам. 
Кайырма жака, бурма этек, 
О, жаным, кадырың кантип унутам! 
Кызылды минсем бургутам, 
Кымча белиң бир тутам. 
Кызыл көйнөк, бурма этек, 
О, жаным, кылыгың кантип унутам! 
Сөз айтайын жамактан, 
Жайнаса сөзүм сабактан. 
Тосуп бир чыксам кабактан, 
0, жаным, жыттап жатсам тамактан! 
Сөз айтамын термеден 
Термесем сөзүм келбеген. 
Курбудан курдаш айрылса, 
О, жаным, курбунун көзү колдогон! 
 
Келин: 
 
Күмүштөн кылган сөйкөмдү, 
Күн тийбес жерге илермин! 
Күнчүлүк ыраак сен кетсең, 
Күйүтүң тартып жүрөрмүн! 
Алтындан кылган сөйкөмдү, 
Ай тийбес жерге илермин! 
Айчылык ыраак сен кетсең, 
Азабың тартып жүрөрмүн! 
Калаага барсаң бара бер, 
Карала жоолук ала кел, 
Карала жоолук өзүңө, 
Кадырың артык, секетпай, 
Бир көрүнчү көзүмө?! 
 

Жигит: 
 
Каракол биздин калаабыз, 
Кара жол менен барабыз. 
Караколдон келгенче, 
Оо, жаным, бузулбасын санааңыз! 
Эки мата, эки бөз, 
Эки жарым кишиден, 
Эшитсеңиз ушак сөз. 
Ушак сөзгө кирбей жүр! 
Убадаңды бузбай жүр! 
Жарты мата, жарты бөз, 
Жарым акыл кишиден, 
Эшитсеңиз ушак сөз. 
Ушак сөзгө кирбей жүр! 
Убадаңды бузбай жүр! 
Ботолор чайнайт тал башын, 
Болжошуп койдум жар башын. 
Болжошкон жерде болбосоң, 
Оо жаным, мончоктоп агат көз жашым! 
Нар тайлак чайнайт тал башын, 
Айтышып койдук жар башын. 
Айтышкан жерде болбосоң, 
Алдыма агат көз жашым. 
Короодон кармап кой берген, 
Колу ачык сиздей бар бекен?! 
Коктулай басып сүйлөшкөн, 
Жолу ачык сиздей бар бекен?! 
Күркүрөп аккан кашка суу, 
Күлүктү минсем кечким жок. 
Күйөөң жаман көрбөсө, 
Оо жаным, күндө элиңден кетким жок. 
Аркырай аккан кашка суу, 
Аргымак минсем кечким жок. 
Алганың жаман көрбөсө, 
Асты айлыңдан кетким жок. 
 
Келин: 
 
Күндө боз ат минбей жүр, 
Күн жарыкта келбей жүр. 
Күндөй болгон бетимди, 
Күйөөмө чиркөө кылбай жүр. 
Айда боз ат минбей жүр, 
Ай жарыкта келбей жүр. 
Айдай болгон бетимди 
Алганга чиркөө кылбай жүр. 
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Жигит: 
 
Күмүштөн кылган билерик, 
Күндө келем имерип. 
Күндө сөзүм айта албай, 
Оо жаным, күйөөңүздөн ийменип! 
Алтындан кылган билерик, 
Айда келем имерип. 
Айда сөзүм айта албай, 
Оо жаным, алганыңдан ийменип! 
 
Келин: 
 
Ак калпагың бар эле, 
Ак калпагың таштап кет! 
Чачы тагып коёюн. 
Күндүз келбей, түндө кел, 
Секет ай, төшөк салып коёюн. 
 
Жигит: 
 
Корооңдун арты көк дубал, 
Көк дубалдан тосуп ал! 
Көк дубалдан тоспосоң, 
Оо, жаным, 
Көрүшчү жарың бизге убал! 
Үйүңдүн арты ак дубал, 
Ак дубалдан тосуп ал. 
Ак дубалдан тоспосоң, 
Оо, жаным, 
Ашык жарың бизге убал! 
Коюмду жайдым коктуга, 
Жибек алдым токтума. 
Токтуга алган жибегим, 
Токтолбойт менин жүрөгүм. 
Эчкимди жайдым булакка, 
Жибек алдым улакка. 
Улакка алган жибегим, 
Оо, жаным, 
Уктабайт менин жүрөгүм. 
Ийилип кашың чийилген, 
Ийиктей белиң ийилген. 
Итиң үрүп койгондо, 
Ийменчээк болуп калар деп, 
Оо, жаным, 

Имерип үйгө кийирген. 
Карарып кашың чийилген, 
Каламдай болуп ийилген. 
Калкым көрүп коёт деп, 
Оо, жаным, 
Калкалап үйгө кийирген! 
 
Келин: 
 
Торго түшкөн куштайым, 
Кожолор кийген суптайым. 
Короого басып сен келсең, 
Секет-ай, козголбой кантип уктайын? 
Эшикке түшкөн куштайым, 
Эшендер кийген суптайым. 
Эшикке басып сен келсең, 
Секет-ай, эстебей кантип уктайын. 
 
Жигит: 
 
Күзгүдөй бетиң жапжарык, 
Күйүтүң тарттым саргарып. 
Күйгөнүмдөн сен үчүн 
Күңгүрөндүм зарланып. 
Айнектей бетиң жапжарык, 
Ашыктыкка күйгөндөн 
Азабың тарттым саргайып. 
Кымбатың кызыл алтынсың, 
Кыялың кумар жаркынсың. 
Көрсө көңүл жараткан, 
Оо, жаным, күзгү бир коңур 
салкынсың! 

II 

Жигит: 
 
Акырын айтып шашпайлы, 
Ашапке сөздү таштайлы. 
Биздин кыргыз ырынан, 
Аз да болсо баштайлы. 
Дубайы салам кат жазсам, 
Тиеби сизге арнасам? 
Тура албаймын токтолуп, 
Сизден кабар албасам. 
Минген атым кер болсо, 
Жайкалган шибер жер болсо. 
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Мен жаныңа барганда, 
Патипонуң84 бар болсо. 
Олтурсам, турсам сен деймин, 
Башкага көңүл бербеймин. 
Олтурам, турсам сени ойлойм 
Балапан куштай эрмегим. 
Басасың, келин, толгонуп, 
Салынганың тор жоолук. 
Алганым сендей болбосо, 
Асыл жан өтөт кор болуп. 
 
Келин: 
Алтындан менин түймөгүм, 
Албырат алтын жүрөгүм. 
Ал түндө жатып түш көрсөм, 
Алышып ойноп жүрөмүн. 
Күмүштөн менин түймөгүм, 
Күркүрөйт күмүш жүрөгүм. 
Күнүндө жатып түш көрсөм, 
Күлүшүп ойноп жүрөмүн. 
 
Жигит: 
 
Жайдары сонун мүнөзүң, 
Жаркырап ойноп күлөсүң. 
Жазбас бекен жараткан, 
Жаштардын кылган күнөөсүн. 
Жайлоонун башы жашылдан, 
Ай, жылдызы жашынган. 
Адамда сендей табылбайт, 
Жаралдың кандай асылдан. 
Кайниси болбой келиндин 
Кайнага болуп калганым. 
Кайниси кылып койбогон, 
Кудайга көптүр арманым. 
Арманым көп ичимде 
Кайсы бирин айтайын. 
Кудайдын салган азабын, 
Өзүм жалгыз тартайын. 
 
Келин: 
 
Алтындан салган сарайың, 
Ай чыкканча карайын. 
Ай чыкканча келбесең, 
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Азабың тартып калайын. 
Күмүштөн салган сарайың, 
Күн чыкканча карайын. 
Күн чыкканча келбесең, 
Күйүтүң тартып калайын. 
 
Жигит: 
 
Минген атым кер жорго, 
Салдырамын кең жолго. 
Кетсе да бизден кеткендир, 
Кечирип койчу бир жолго. 
Олтурганым, турганым, 
Кең мекендин талаасы. 
Ойногонум, күлгөнүм, 
Жакшы атанын баласы. 
Биринчи колум бармагым, 
Кат жазып сизге арнадым. 
Жазган катым тийбесе, 
Капаланып калбагын. 
Экинчи колум сөөмөйүм, 
Ак бетиңден өбөйүн. 
Өптүрбөсөң бетиңди, 
Өз шоруман көрөйүн. 
Кат жазамын күйгөндөн, 
Кадырлаш бала сүйгөндөн. 
Жан болобу жалганда, 
Жашында ойноп күлбөгөн. 
Таштан ташка урунуп, 
Тоонун суусу шар агат. 
Кучактап жатсаң секетти, 
Өзүңө кандай жарашат. 
Сүйлөбөймүн жалган кеп, 
Сүйлөсөм ичте арман көп. 
Сүрөтүңдү тарттырып, 
Алсам деген андан көп. 

Талым кыз менен Көбөктүн 
айтышканы 

Талым кыз: 
Адамзаат пендеси, 
Сүйгөн нуру ким болот? 
Асман менен закымдап, 
Жүргөн нуру ким болот? 
Арасында мунарык, 
Кирген нуру ким болот? 
Асман-жерди жаркыткан, 
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Ачык нуру ким болот? 
Асман-жерди бүркөгөн, 
Сасык нуру ким болот? 
Асман-жердин зыйнаты, 
Канык нуру ким болот? 
Жан бүткөндүн баарысын, 
Тазалаган ким болот? 
Жарды дебей, бай дебей, 
Жабыр кылган ким болот? 
Эл ортосун ынтымак, 
Кылган нуру ким болот? 
Бир ордуна кебелбей, 
Турган нуру ким болот? 
Талымдын тапта домогун 
Таба салгын жомогун. 
Менин атым Талым кыз, 
Ченеп мага жологун. 
 
Көбөктүн жообу: 
 
Адамзаат пендеси, 
Сүйгөн нуру таң болот. 
Асман менен закымдап, 
Жүргөн нуру ай болот. 
Арасында мунарык, 
Кирген нуру түн болот. 
Асман-жерди жаркыткан, 
Ачык нуру күн болот. 
Жер-асманды бүркөгөн, 
Сасык нурун туман дейт. 
Жер-асмандын зыйнаты, 
Анык нурун жылдыз дейт. 
Жан бүткөндүн баарысын, 
Тазалаган эки көз. 
Жарды, байды кейитип, 
Жабырлаган суук сөз. 
Эл ортосун ынтымак, 
Кылган нуру жакшы сөз 
Бир ордуна кебелбей, 
Турган нуру убада. 
Таптым, Талым, сөзүңдү, 
Келтирдимби кезиңди? 
Аптыкпагын, Талым кыз, 
Ачмак болдум көзүңдү. 
 
Талым кыз: 
 

Жерге сиңип кеткен жети атаң, 
Ал эмне, Көбөк чоң? 
Жерди жемире баскан чал буура, 
Ал эмне, Көбөк чоң? 
Желини сүттүү куу инген, 
Ал эмне, Көбөк чоң? 
Жез буйлалуу нар тайлак, 
Ал эмне, Көбөк чоң? 
Оргочордон от күйөт, 
Ал эмне, Көбөк чоң? 
Ысык-Көлдөн ит үрөт, 
Ал эмне, Көбөк чоң? 
Жан бүткөндүн баарынан, 
Каргыш алган ким болот? 
Жанга залал кылбастан, 
Алкыш алган ким болот? 
Түйүлгөндүн түйүнүн, 
Чечип турган ким болот? 
Түндөп-күндөп токтобой, 
Көчүп турган ким болот? 
Сөөгүңдү ысытып, 
Эзип турган ким болот? 
 
Көбөк: 
 
Жерге сиңип кеткен жети атаң, 
Жети атабыз эмеспи! 
Жерди жемире баскан чал буура, 
Түп атабыз эмеспи! 
Желини сүттүү куу инген, 
Өз энебиз эмеспи! 
Жез буйлалуу нар тайлак, 
Карындашым эмеспи! 
Оргочордон от күйсө, 
Эки көзүң жайнаган. 
Ысык-Көлдөн ит үрсө, 
Бака болот чардаган. 
Жан бүткөндүн баарынан, 
Каргыш алган карышкыр. 
Жанга залал кылбастан, 
Алкыш алган байкуштур. 
Түйүлгөндүн түйүнүн, 
Чечип турган чечендер. 
Түндөп-күндөп токтобой, 
Көчүп турган санаа дейт. 
Сөөгүңдү ысытып, 
Эзип турган бала дейт. 
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Талым кыз: 
 
Узун, узун, узун жол, 
Учун билген ким болот? 
Күндөп-түндөп жүгүрүп, 
Аянбай жүргөн ким болот? 
Алыс менен жууктун 
Ченин билген ким болот? 
Ачуу менен таттуунун, 
Даамын таткан ким болот? 
Кара сууну кайнатып, 
Каймак алган ким болот? 
Оолуктуруп адамды, 
Чечен кылган ким болот? 
Ойдо жокту ойлонтуп, 
Кесел кылган ким болот? 
Мүңкүрөтүп адамды, 
Карып кылган ким болот? 
Мууну-жүүнүн бошотуп, 
Арык кылган ким болот? 
Кызыл жүзүн оңдуруп, 
Сарык кылган ким болот? 
 
Көбөк: 
 
Узун жолду узартып, 
Учун билген кербенчи. 
Күндөп-түндөп жүгүрүп, 
Аянбаган мергенчи. 
Алыс менен жууктун85, 
Ченин билген базарчы. 
Ачуу менен таттуунун, 
Даамын таткан казанчы. 
Кара сууну кайнатып, 
Таттуу кылган туз болот. 
Кан төгүшкөн душманды, 
Жакын кылган кыз болот. 
Калжыраган тантыкты, 
Асыл кылган мал болот. 
Кайраты бар жигитти, 
Баатыр кылган эл болот. 
Оолуктуруп адамды, 
Чечен кылган тил болот. 
Ойдо жокту ойлотуп, 

                                                      
85

 Жуук — жакын. 

Кесел кылган жин болот 
Мүңкүрөтүп адамды, 
Карып кылган ургаачы. 
Муунун, жүүнүн бошотуп, 
Арык кылган убайым. 
Кызыл жүзүн оңдуруп, 
Сарык кылган бересе. 
Жана сөзүң бар болсо, 
Жообун берем бир нече. 
 
Талым кыз: 
 
Куу ылаачын теппеген, 
Кулдуюп жерге түшпөгөн, 
Кууда бүтүн бар бекен? 
Кара ылаачын теппеген, 
Калдайып жерге түшпөгөн, 
Казда бүтүн бар бекен? 
Башынан алыс албаган, 
Таш оодарып салбаган, 
Сууда бүтүн бар бекен? 
Качырганын кайсаган, 
Иттин чоңу бар бекен? 
Кармаганын куткарбас, 
Куштун чоңу бар бекен? 
 
Көбөк: 
 
Куу ылачын теппеген, 
Кулдуюп жерге түшпөгөн, 
Кууда бүтүн куркулдай, 
Кара ылаачын теппеген, 
Калдайып жерге түшпөгөн, 
Каздан бүтүн карлыгач. 
Башынан алыс албаган, 
Таш оодарып салбаган, 
Суудан бүтүн Ысык-Көл 
Качырганын кайсаган, 
Иттин чоңу Кумайык. 
Кармаганын куткарбас, 
Куштун шери Буудайык. 
Каргашалуу, Талым кыз, 
Ушул кимге ылайык? 
Талым кыз сен да шайтансың, 
Дагы айтар кебиң калдыбы? 
Бар болсо кебиң айтарсың. 
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Талым кыз: 
 
Акыр заман калкынын, 
Алпы белең, эр Көбөк! 
Алптардын калган соңунда, 
Артыгы белең, эр Көбөк! 
Тим жүрбөстөн сөзүңө, 
Тийиштик кылдым өзүңө. 
Күнөөм болсо кечкин деп, 
Күрмөгөн жибим чечтиң деп, 
Таппадым деп ыгыңды, 
Талым кыз сөзгө жыгылды. 

Жигит менен кыз 

 
Жигит: 
 
Чеккеним ачуу тамеки, 
Чымындай жаным сеники. 
Чек коргоого мен кетсем, 
Сен болосуң кимики? 
 
Кыз: 
 
Жалгыз тал көрсөм кыйбаймын, 
Жанымда жүрсөң сыйлаймын. 
Жанымдан алыс сен кетсең, 
Жароокер деп ырдаймын. 
 
Жигит: 
 
Эгиз тал көрсөң кыйбай жүр, 
Элиңде жүрсөм сыйлай жүр. 
Окууга кетип бөлүнсөк, 
Эрмегим деп ырдай жүр. 
 
Кыз: 
 
Эгиз тал көрсөм кыйбаймын, 
Элимде жүрсөң сыйлаймын. 
Элимден алыс сен кетсең, 
Эч кимге көңүл бурбаймын. 
 
Жигит: 
 
Жүрсөм билим шаарында, 
Жүрөгүм сенин жаныңда. 

Жүдөбөстөн эмгектен 
Жабыгып асти сагынба. 
 
Кыз: 
 
Сыр алышып жүрчү элең, 
Сары-Үңкүр жайлап кышкысын. 
Суйкайып мага келчи элең, 
Сурунан минип быштынын. 
Сыра86 эле жанга салбасын, 
Сулуулуктун ышкысын. 
 
Жигит: 
 
Аркытты жайлап кышкысын, 
Агынан миндим быштынын. 
Асти эле жанга салбасын, 
Ашыглыктын ышкысын. 

Кыз менен жигит 

 
Кыз: 
 
Он гүлүмдөн бир гүлүм, 
Ообо87 тартип туйгунум. 
Оң жакты карап бир күлүң, 
Ооболоп кетпей бир жүрүң. 
Беш гүлүмдөн бир гүлүм, 
Бедебай тартип туйгунум, 
Бер жакты карап бир күлүң, 
Безип кетпей бир жүрүң. 
Ой тартип, жан күйдүргүм, 
Оттой күйдүм билдиңби? 
Жаным тартип, күйдүргүм, 
Жалынсыз күйдүм билдиңби? 
Агын дайра, агын суу, 
Бойлоп келиң, тартибим. 
Ак боз аттын үстүндө, 
Ойноп келиң, тартибим. 
Күүгүм дайра, күүгүм суу, 
Бойлоп келиң, тартибим. 
Көк боз аттын үстүндө, 
Ойноп келиң, тартибим. 
Ак кайың бүтөт ноода алып, 
Ажырап алыс мен кетсем, 
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Акылман тартип туйгунум, 
Аркаман барың соога алып. 
Көк кайың бүтөт ноода алып, 
Көркөм бир тартип туйгунум, 
Көргөнү барың соога алып, 
Көк кайыңдын тозундай, 
Көк шумкар куштун бозундай. 
Ак кайыңдын тозундай, 
Ак шумкар куштун бозундай. 
Ак ордодо үй тигип, 
Жолго консоң, тартибим. 
Ак шумкар куштай айланып, 
Колго консоң, тартибим. 
Көк ордодо үй тигип, 
Жолго консоң, тартибим. 
Кок шумкар куштай айланып, 
Колго консоң, тартибим. 
Эшигимдин алдына, 
Эрмен чөп чыксын чытырлап. 
Эстүүм келип калды деп, 
Эшикке чыксаң утурлап. 
Капшытыңдын алдына, 
Камыш чөп чыксын чытырлап. 
Кадырлаш келип калды деп, 
Кайкалап чыксаң утурлап, 
Ышкыман чыккан ырым шул, 
Ымандай айткан сырым шул. 
 
Жигит: 
 
Алкымыңды мен эстеп, 
Кубанамын, ак зиба. 
Ак калпагым киемин, 
Ачасыдан, зибайым. 
Жата албаймын ак үйүм, 
Тамчысыдан, зибайым. 
Көп коркомун элиңдин, 
Камчысыдан, зибайым. 
Чыккым келбейт бир кирсем, 
Койнуңуздан, зибайым. 
Бейсарамжал күн болуп, 
Ай караңгы түн болуп, 
Келе албадым, зибайым. 
Күн жаады кашыма, 
Күйгүздүң, зиба ашына. 
Кар жаады башыма, 

Кара көз зиба ашына. 
Ашырып бааң мен айтсам, 
Мойну алача казга окшойт. 
Желке чачың жети тал, 
Жериң шибер сазга окшойт. 
Агын дайра, агын суу, 
Кечпейбизби, зибайым? 
Көңүлүбүз бир болсо, 
Көрөймүн болуп жүргүчө, 
Көздөп алып бир жакка, 
Кетпейбизби, зибайым? 
Сүйлөп коюп моймолжуп, 
Сүрөткө тартып койгонсуп. 
Айтып коюп моймолжуп, 
Арипке тартып койгонсуп. 
Тамагыңа кадаган, 
Седебиңен кетейин. 
Эки колу бооруңда, 
Адебиңден кетейин. 
Арча, челек нар басым, 
Алтын седеп жан досум. 
 
Кыз: 
 
Тараза таңдын болжоосу, 
Үркөр айдын жолдошу. 
Куурчак күндүн кулагы, 
Кыз-жигиттин сырлашы. 
Кызыл-Кыя узак жол, 
Кымбаттуу тартип, аман бол. 
Кара-Кыяк узак жол, 
Кадырлуу тартип, аман бол. 
Кыргый куш учат асманда, 
Кылчаңдап тартип басканда 
Карчыга учат асманда, 
Кайкалап тартип басканда. 
Белеске чыгып суу алам, 
Бел багың көрүп кубанам. 
Капталга барып суу алам, 
Калпагың көрүп кубанам. 
Тескейге чыгып суу алам, 
Телпегиң көрүп кубанам. 
Кол комуздан күү айттым, 
Коңшубуздан дуба айттым. 
Мен бир өлөң айтамын, 
Мундай айтам. 
Чакмак оту туташкан, 
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Куудай айтам. 
Шыр-шыр айтып агызган, 
Суудай айтам. 
Тамшансам да суусабай, 
Турбай айтам. 
Угуп калсын ушул кыз, 
Мундай айтам. 
Укпай калса ушул кыз, 
Турбай айтам. 
Жакшы, жаман иштерди, 
Элге айтам. 
Казан-идиш калдырап, 
Кагылбасын. 
Чыны-чайнек шалдырап, 
Чагылбасын. 
Чыгармандап күйөөңүз, 

Таарынбасын. 
Артылып камчы такымга, 
Салынбасын. 
Айтып койдум өлөңдү, 
Карындашым. 
Жуубай кашык ашыңа, 
Салып бербе. 
Бармагыңды ашыңа, 
Малып бербе. 
Эки жеңиң ашыңа, 
Салып бербе. 
Төшөк салсаң кагып сал, 
Чаң болбосун. 
Аталаңды көп кайнат, 
Кам болбосун. 
 

ӨЛӨНДӨР 

 
Мен бир өлөң айтамын, 
Мундай айтам. 
Чакмак оту туташкан, 
Куудай айтам. 
Шыр-шыр айтып агызган, 
Суудай айтам. 
Тамшансам да суусабай, 
Турбай айтам. 
Угуп калсын ушул кыз, 
Мундай айтам. 
Укпай калса ушул кыз, 
Турбай айтам. 
Жакшы, жаман иштерди, 
Элге айтам. 
Казан-идиш калдырап, 
Кагылбасын. 
Чыны-чайнек шалдырап, 
Чагылбасын. 
Чыгармандап күйөөңүз, 
Таарынбасын. 
Артылып камчы такымга, 
Салынбасын. 

Айтып койдум өлөңдү, 
Карындашым. 
Жуубай кашык ашыңа, 
Салып бербе. 
Бармагыңды ашыңа, 
Малып бербе. 
Эки жеңиң ашыңа, 
Салып бербе. 
Төшөк салсаң кагып сал, 
Чаң болбосун. 
Аталаңды көп кайнат, 
Кам болбосун. 
 

Ашың бышпай агарып, 
Таң атпасын. 
Казан, кача четине, 
Аш катпасын. 
Аш куярда жууй албай, 
Баш катпасын. 
От боюда шыпырык, 
Күл жатпасын. 
Ашың бышпай кайнатаң, 
Ач жатпасын. 
Ак батасын көп берип, 
Жыргатпасын. 
Жугундуну сактаба, 
Курттабасын. 
Кокусунан кишиге, 
Ууртатпасын. 
Өз абийриң кетирип, 
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Мушташасың. 
Аш бербесең итиңе, 
Түлкү болор. 
Аарчыбасаң бетиңди, 
Күлкү болор. 
Кеч уктасаң саар кооп, 
Өрө болгун. 
Намаз окуп күйөөбүң, 
Төрө болсун. 
Туткучу жок кармаба, 
Көөлөнөсүң. 
Унтуп калып уй, торпок, 
Мөөрөбөсүн. 
Торпогуңду эмизгин, 
Шоро-шоро. 
Үй ичиңиз болбосун, 
Бөрү короо. 
Бала-чака айыңга, 
Баш катпасын. 
Мыйман келсе кызганып, 
Аш катпагын. 
Кирди жуусаң таза жуу, 
Айны болсун. 
Кандай келин жууду экен деп, 
Зээнин койсун. 
Жууган кириң бүктөгөн 
Так-так болсун. 
Күйөөңдүн жакасы, 
Аппак болсун. 
Жоолугуңду чың салгын, 
Делбиребей. 
Алла папай кучактап, 
Эндиребей. 
Курсагыңыз томпойсо, 
Нанбы дебей. 
Бойдо калса күйөөнү, 
Чанды дебей. 
Аш бышарда айылга 
Каттабагын. 
Кача-камыш аралап, 
Аттабагын. 
Көрүнгөнгө күйөөңдү 
Чаптабагын. 
Жүрө бер деп далыга, 
Таптабагын. 
Киши келсе куйланба, 
Ач кабагың. 

Жууп тургун пакиздап, 
Сыр табагың. 
Мыйман келсе жакшыраак 
Кыл тамагың. 
Делбиребей мойнуңа, 
Арт жоолукту. 
Темтиребей аста бас, 
Тап жолуңду. 
Башың малба казанга, 
Тарт колуңду. 
Шонте берсең күйөөңдөн 
Жат болосуң. 
Ат көтөргүс аябай, 
Гап болосуң. 
Кайын журтуң, күйөөңө, 
Жат болосуң. 
Ата-энеңе айтсаң да, 
Калп болосуң. 
Өз абийриңди кетирип, 
Тарп болосуң. 
Отун алып от жакпас, 
Эр болбогун. 
Тайлык алып талтаңдап, 
Шер болбогун. 
Айтып койдум өлөңдү, 
Тер болбогун. 
Эшик түптө отун жок, 
Эр болбогун. 
Киши келсе аш бышпай, 
Тер болбогун. 
Аш кылганда алдырап, 
Киришпегин. 
Алганыңа алдырап, 
Иришпегин. 
Аш кылганда аялга эр, 
Баш ийет. 
Этият кыл башыңа, 
Чөмүч тийет. 
Аш кылганда унуңду 
Чендеп бербе. 
Алыс кетсең ачкычың, 
Ала кетпе. 
Ашып калган наныңды, 
Сала кетпе. 
Жаман адат каласын, 
Көнүштүрбө. 
Үй сарамжал, казаның 
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Бөлүштүрбө. 
Катын үйгө караса, 
Эр талаага. 
Тапканыңды жыя бер, 
Сен балага. 
Үйүң турса конбогун, 
Сен талаада. 
Баш ооруга каласың, 
Зор балаага. 
Аялың жок каласың, 
Сен талаада. 
Нааразы болбо кыз-күйөө, 
Насаат сөзүм айтайын. 
Түгөп калды өлөңүм, 
Мен үйүмө кайтайын. 

Насаат өлөң 

Мусапырлар баштаган бул өлөңдү, 
Саабалар баштаган сап өлөңдү. 
Абал башта баштаган кыз өлөңдү, 
Кыз баштаган өлөңдү биз баштаган. 
Ойной көр да күлө көр жан курдаштар, 
Өлгөнүңдө башыңа чалма жастар. 
Таштан ташка секирет балалуу аркар, 
Баласына жүгүрсө сугу тамар. 
Кыз экенин билейин кынасынан, 
Кына койсо кетпеген тырмагынан. 
Кыз экениң билейин ак мойнуңдан, 
Кирсем чыккым келбейди гүл 
койнуңдан. 
Кош арыктан аттаган койдун изи, 
Кош оромол салынган байдын кызы, 
Ыйлаба, кыз, ыйлаба той сеники. 
Аш бышырдым жантактын термесине, 
Ашык болдум кашыңдын кермесине. 
Кара тоонун боорунда каранарым, 
Кашы, көзү чийилген толгон айым. 
Кара зоонун боорунда калды байым, 
Кара тору кара көз менин жарым. 
Тал-тал чачын сыдырып мен тунайын, 
Шекер салып бал берсең мен жутайын. 
Мен чубуртуп айдадым бир топ койду, 
Келе жатып ойлодуң сен бозойду. 
Тору тайым дегенде тору тайым, 
Жеткирсе экен толмочко бир кудайым. 

Тору тайым тоорулганың кайың жыгач, 
Ар убакта күйгүзөт кашың кыйгач, 
Кел экөөбүз ойнойлу жыпжылаңач. 
Карчыгамдын канаты бедер-бедер, 
Ак бетиңден бир өпсөм жанга медер. 
Койчу балдар келишет коюн жайып, 
Коюн тосуп чыкпаган кыздар айып. 
Койчу балдар келишет кой кайтарып, 
Ак серкеси алдында музга тайып, 
Шол кыздардын жүрөгүндө алмасы бар. 
Сайрабайды дегенде сайрабайды, 
Сары туяк ат минсем арыбайды. 
Эр жигиттин алганы жакшы болсо 
Өмүр өтүп кеткиче карыбайды. 
Кызыл бүркүт дегенде кызыл бүркүт, 
Кызыл бүркүт ичине күлкү кирген. 
Келин жандын койнуга бирөө кирген, 
Жигит жандын энеси менден көргөн. 
Дайым менин мингеним дөдөй ала, 
Акын кыздар келеди жеңин сала, 
Азил айтып тураду кебин сала 
Дайым менин мингеним боз болсо 
экен, 
Жанашканым бир сулуу кыз болсо экен. 
Баскан жолум Мадина түз болсо экен, 
Бирге барган жолдошум кыз болсо 
экен. 
Менин эгер кашым бар капталы жок, 
Өзүңүздөн башка кыз тапканым жок. 
Чымчып койсом быкының ким дебегин, 
Көзгө сүртүп аламын кыз белегин. 
Мен коюмду жаямын кылтаң түзгө, 
Кыздын тоюн кылабыз келер күздө. 
Куба инген дегенде куба инген, 
Кубаласа тайлагы жарга кирген. 
Жар ойногон кыз бала жандай келип, 
Жашырынча жарына жоолук берген. 
Кызыл инген дегенде кызыл инген, 
Кызылына кызыгып кызы минген. 
Кылыктанып сүйлөшөт кыз белгиси, 
Аркандаса токтобойт кыз аңгиси. 
Кызыксын деп коюптур кыздын атын, 
Салыштырып келгенде баары катын. 
Сактай албайт кишинин аманатын, 
Мен айтамын кыздарга насаатым. 
Саар копкун периште жоро болсун, 
Намаз оку күйөөңүз төрө болсун. 
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Үйүңүздө соорулуп күл жатпасын, 
Казан, аяк четине аш катпасын. 
Аш куярда жуулбай баш катпасын. 
Торпогуңуз эмбесин шоро-шоро, 
Үй ичиңиз болбосун бөрү короо. 
Кирди жуусаң пакиз жуу ак жутардай, 
Кандай келин жууду деп тен койгудай. 
Жууган кириң иреттүү так-так болсун, 
Күйөөңдүн жакасы аппак болсун. 
Жигиттерге айтамын бир насыйкат, 
Эшигиңде отунуң жок болбосун. 
Эл мактаса дардаңдап шер болбогун, 
Жалган айтсаң кишиге мат болосуң, 
Жаман болсоң туугандан жат болосуң. 
Мейман келсе үйүңө конуп жүрсүн, 
Ар намыстын баркыны билип жүргүн. 
Мейман келсе үйүңө ачык жүргүн, 
Ачууңду келтирбей басып жүргүн. 
Өз эл тургай жат элди жолдой жүргүн, 
Бүтөр ишти жылбастан оңдой жүргүн, 
Баары адамга сырыңды айтпай жүргүн. 
Жакшы адам белгиси ыктуу болот, 
Коңшу-колоң элине ымдуу болот. 
Сыртка чыксаң ачкычың ала кетпе, 
Ашып калган наныңды санап кетпе. 
Ун салганда кочушуң кичик дебе, 
Аш кылганда унуңду ченеп бербе. 
Казан-аяк башкарган зайып болот, 
Аралашса эр киши айып болот. 
Бала-чака, аялга тийишпегин, 
Болор-болбос иштерге киришпегин. 
Аш кылганда аялга эр баш иет, 
Баш ийбесең башыңа чөмүч тийет. 
* * * 
Обол башы өлөңдүн бисмилладан, 
Бисмиллага келбеген тилим наадан. 
Бу дүйнөдө кылмышы жеткен бенде, 
Ол дүйнөдө жайлары бастырмадан. 
Өлөң айтсам өлөңчү дейт го мени, 
Жолдо калсам ач бөрү жейт го мени. 
Өлөң айтып тоюңда зар какшаймын, 
Үрүп келген итиңе нан таштаймын. 
Жеңең салган төшөккө жамбаштаймын, 
Ай, ай сенем! Ай сенем гүл кайда бар? 
Асмандагы айланган торгойдо бар. 
Бир жакшыга бир жаман ар кайда бар, 
Эки жакшы туш болор күн кайда бар? 

Биздин элдин жайлоосу жашыл арча, 
Жашыл арча үстүндө боз карчыга, 
Боз карчыга торлору ойдо болот, 
Боз жигиттин торлору кызда болот. 
Кыздын кызыл абайы теңде болот, 
Кыз-жигиттин соогаты жеңде болот. 
Өлөң сары дегенде өлөң сары, 
Өлөң айтып келет го кыздын жары. 
Өлөң айтып келгенде кыздын жары, 
Коргошундай эрийт го бардык жайы. 
Эгеримдин токтобойт үзөнгүсү, 
Кыз он бешке келгенде түзөлгүсү. 
Кыз он бешке келгенде түзөлбөсө, 
Байласа да токтобойт кыз маңгиси. 
Алла таала оозума өлөң салды, 
Седирети тилимде жалган барбы. 
Жебирейил жан алгыч азыр келсе, 
Чоюн үйгө корголоп калган барбы? 
Суксур, соно бириксе көл бойлошот, 
Кыз-жигиттер бириксе жар ойношот. 
Асман бийик, булут пас муну көрдүм, 
Кыз ичинен перизат сизди көрдүм. 
Ак коёндун жазасын чигит берсин, 
Сулуу кыздын жазасын жигит берсин. 
Куштун зору асманда жору болот, 
Тарпка түшсө баарынан кору болот. 
Жаман эрди сурасаң мындан бетер, 
Кыздар келсе жанынан нары кетер, 
Менин айткан өлөңүм набат, шекер. 
Эр жигиттин алганы жакшы болсо, 
Тал чыбыктай толгонуп атын байлар. 
Үйгө кирсе алдына көрпө салып, 
Кечиндеси койнунда күлүп жатар. 
Акун акем келатат куудай болуп, 
Башындагы селдеси туудай болуп. 
Кел экөөбүз ойнойлу бирдей болуп, 
Бир сабактан ачылган гүлдөй болуп. 
Күлүк кептер, күү кептер күүлөп учар, 
Таманында тасма боо тартып учар. 
Сиздин жарлар жакында күндө кучар, 
Биздин жарлар ыраакта көздөн учар. 
Сени көрдүм түшүмдө өткөн апта, 
Жүрөк, боорум болуптур лакта-лакта. 
Сени көрүп мен гүлдөй ачылыпмын, 
Ачылып ар тарапка чачылыпмын. 
Кара зоонун боорунда кара барак, 
Кара барак турган жер тегин жерби? 
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Пүү-пүлөбөй карчыга жемин жээрби? 
Жакшы турса жаманды теңим дээрби? 
Кара зоонун боорунда калды нарым, 
Кашы, көзү чийилген толгон айым. 
Толгон айым толкусаң мен бутайын, 
Шекер чайнап, бал берсең мен 
жутайын. 
Дайым менин мингеним салтаң сары, 
Сепкили жок ай беттүү кимдин жары. 
Сулуу болсо жигиттин туткан жары, 
Суктанышып келет го теңтуштары. 
Уктап, копкон баладай кумар көзүм, 
Чылап койгон шекердей ширин сөзүң. 
Кара чачың сен тара, мен өрөйүн, 
Ак тамагың сен көтөр, мен өбөйүн. 
Мен атамдын үйүндө бир гүл элем, 
Таң саарда сайраган булбул элем. 
Такта оромол үстүнөн тайып түштүм. 
Кандай болду карачы кайып түштүм, 
Оң колума кайчы алып бакмал бычтым. 
Бакмал бычтым кайчымын боосу 
башка, 
Сапар кеткен акемдин аты кашка. 
Кашкалыгын сурасаң маңдайында, 
Чечендигин сурасаң таңдайында, 
Чеберлигин сурасаң туягында. 
Дайым менин мингеним кара жорго, 
Кайра-буйра камчылап кирдим жолго. 
Кыр айланып келемин оңдон солго, 
Калем, кагаз колумда мен бир молдо, 
Кара көздөр талашат колдон колго. 
Дайым менин мингеним тору тайым, 
Толгомолуу камчымдын сабы кайың. 
Кыргоол көрсө талпынар турумтайым, 
Турумтайым туурусу туура кайың. 
Ойнобоюн, күлбөйүн деген сайын, 
Өмүр өтүп баратат не кылайын? 

Суроо, жооптуу өлөң 

 
Суроо: 
 
Акын жигит бисмилла десе болот, 
Киши берсе арамды жесе болот. 
Акын болсоң сен буга жооп берчи, 
Минген аттын куйрук, жалы канча 
болот? 

 
Жооп: 
 
Билген адам бисмилла десе болот, 
Киши берсе арамды жесе болот. 
Куйрук, жылы атымдын өзүнө аян, 
Эки миллион бир түмөн десе болот. 
 
Суроо: 
 
Минген атым алдымда көк качаган, 
Көп жүгүрүп жаныбар бел ашаган. 
Кыйын болсоң сен буга жооп берчи, 
Адамзатта бар бекен миң жашаган? 
 
Жооп: 
 
Шол жаныбар мингениң көк качаган, 
Көп жүгүрүп машыгып бел ашаган. 
Адамзатта билбесең мен айтайын, 
Азиретаалы дүйнөдө миң жашаган. 
 
Суроо: 
 
Шол жаныбар мингеним көк качаган, 
Көп жүгүрүп тасыккан бел ашаган. 
Акын болсоң, эй жигит, муну тапчы, 
Учар кушта бар бекен миң жашаган? 
 
Жооп: 
 
Шол жаныбар мингениң көк качаган, 
Көп жүгүрүп жаныбар бел ашаган. 
Угуп турчу билбесең мен айтайын, 
Учар кушта коң карга миң жашаган. 
 
Суроо: 
 
Шол жаныбар мингеним көк качаган, 
Көп жүгүрүп тасыккан бел ашаган. 
Акын болсоң, эй жигит, муну билчи, 
Муундуу чөптө бар бекен миң 
жашаган? 
 
Жооп: 
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Шол жаныбар мингениң көк качаган, 
Көп жүгүрүп тасыккан бел ашаган. 
Муундуу чөптө чекенди, көк кыяктар, 
Жылда көпкөк дүйнөдө көп жашаган. 
 
Суроо: 
 
Күн көп жааса кара жер иымдуу болот, 
Кара суунун аягы чымдуу болот, 
Жер менен суу ээлери кимдер болот? 
 
Жооп: 
 
Аның ырас күн жааса жер нымдуу 
болот, 
Кара суунун аягы чымдуу болот. 
Сен билбесең сөзүмө кулак салгын, 
Жер менен суу эгеси бенде болот. 
 
Суроо: 
 
Денеси бар, жаны жок бул эмнедир? 
Эки бети каны жок бул кимдедир? 
Акын болсоң, сен жигит, муну тапчы, 
Канатынын саны жок бул эмнедир? 
 
Жооп: 
 
Сен билбесең, бейакыл, мен айтайын, 
Денеси бар жаны жок дарак болот. 
Ант ичкендин беттери аппак болот, 
Канатында Жебирейил сан жок болот. 

Кайым өлөң 

 
А: 
Обал башы өлөңдүн башы менде, 
Балка ургандай солкулдаган жашы 
менде. 
Кара булут кайтарып кар жаадырган, 
Чыйыр ала жааданын ташы менде. 
Ак коёндун жатагы кум болучу, 
Кара суунун аягы чым болучу, 
Акын аке, атыңыз ким болучу? 
 
Б: 

Менин атым сурасаң акең Балбай, 
Өлөң айтып тойлордо зар какшаган. 
Үрүп келген итиңе нан таштаган, 
Кыздар салган төшөккө жамбаштаган. 
Обал башы өлөңдү сен сурасаң, 
Кыргыз кызы бой жетип шол баштаган. 
Кыз баштаган өлөңдү журт коштогон, 
Журт коштогон өлөңдү жигит айтат. 
Өлөң айткан ал жигит акын жигит, 
Акын, акын дегенде мен дейсиңби? 
Сен акындан мен акын кем дейсиңби? 
Өлөң айтсаң маңдайлаш келбейсиңби? 
 
А: 
Мен акын деп өзүңдү кетпе билип, 
Өлөң айтып беремин атка минип. 
Чылымыңды колго алып келесиңби? 
Жети атаңды бир бирден билесиңби? 
Мен өөдөдөн келемин өлөң күүлөп, 
Он сегиз кап өлөңдү жолго сүйрөп. 
Он эки кап өлөңүм жолдо калды, 
Алты кабын артынып азыр келсем, 
Алты кабын оозуну ача салсам, 
Алаң-булаң качасың тонуң сүйрөп. 
 
Б: 
Мен төмөндөн келемин өлөң күүлөп, 
Аркыраган тоодогу жолборс болуп. 
Токсон эки жолборстун пири болуп. 
Өлөң айтсаң сен жигит шашпай айткын, 
Жеңилсең да артыңа качпай айткын. 
Шыпыргандай келесиң өлөң айдап, 
Бир миң беш жүз өлөңдү жолдош 
айдап. 
Беш-алты ооз өлөңдү басып айтсам, 
Акын жигит, качасың атың байлап. 
Сураганда суроого жооп бербей, 
Бетирейип кызарасың тилиң чайнап. 
 
А: 
Дедим менин мингеним сурча кунан, 
Козу агытам көгөндүн бурчагынан. 
Күйгөнүмө өзүм да жетпей жүрөм, 
Сен күйгүздүң жүрөктү бир жагынан. 
Б: 
Күйсөң, жигит, тез келип атың байла, 
Көп суктанбай кыздарга белиң байла. 
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Сөзүң айтып суктанганга кыздар 
тийбейт, 
Мал жыйып, салтым үчүн пулуң жыйна. 
 
А: 
Биздин элдин жайлоосу кыйыр болот, 
Кар жааганда жүргүсүз чыйыр болот. 
Кунан тайдай мөңкүгөн байдын кызы, 
Жигит үч күн жатканда үйүр болот. 
 
Б: 
Ырас айттың, ой жигит, көңүлдөгүң, 
Эки көңүл бир болсо арабызды, 
Сендей ашык дабадыр жарабызга, 
Кошулса дейм кандарың каныбызга 
 
А: 
Биздин элдин жайлоосу кош молодур, 
Кош молого чыккандар кош болодур. 
Кыз балдардын эмчегин көрүп жүрөм, 
Айран куйган моюнчага окшошодур. 
 
Б: 
Биздин элдин жайлоосу моло экен, 
Кош молого чыга албаган бош бала 
экен. 
Кыз балдардын кош анары койнунда, 
Көрбөй туруп сүйлөгөн мас бала экен. 
 
А: 
Менин дайым мингеним бөдөчү эле, 
Бөдөчүнү көп минсе тердечү эле. 
Мындан мурун өлөңгө киргеним жок, 
Мурдакылар өлөңдү не дечү эле? 
 
Б: 
Өлөң деген жоргодой сызып коёт, 
Өлөң уккан ач кулак абдан тоёт. 
Сен билбесең өлөңдү мен айтайын, 
Уул өлөң, кыз өлөң башка болот. 
 
А: 
Менин дайым мингеним салтан сары, 
Жоргосуна эч жетпейт элдин аты. 
Дайым шондой болсо экен биздин 
кыздар, 
Сепкили жок ай жүздүү кимдин жары? 

 
Б: 
Жылкы айдасаң боз жорго минип айда, 
Төрт аяктан жарк этсин алтын така 
Ак калпагың агартып кийип айда, 
Көп суктанбай кыздарга калың шайла. 
А: 
Тойго-тойго дегени жума болду, 
Тойго минер тору атым какмал болду 
Тойго минер атымдын саны тартык, 
Кара тырмак кыздардан жубан артык. 
 
Биринчи жигит: 
Ээ-эй, өлөң башы дегенде өлөң башы 
Эл билбесин атыңы сен тыңдачы: 
Эшигиңден өтөмүн өлүп-талып 
Энең сезип койбосун тез ымдачы. 
 
Экинчи жигит: 
Ээ-эй, мен өлөңдү айтайын мындай 
кылып: 
Оң көрүнгөн товдогу сувдай тунук. 
Сени өстүргөн атаңа дагы ыракмат! 
Бетиңди айдай, белиңди кындай 
кылып. 
 
Үчүнчү жигит: 
Ээ-эй, мен бир өлөң айтайын мындай 
кылып: 
Өң көрүнгөн товдогу сувдай тунук. 
Сени өстүргөн атаңа дагы ыракмат! 
Көлдө сүзгөн апаппак куудай кылып. 
 
Төртүнчү жигит: 
Ээ-эй, мен бир өлөң айтайын мындай 
кылып: 
Өң көрүнгөн товдогу сувдай тунук. 
Сени өстүргөн атаңа дагы ыракмат! 
Мени жандап баспаган шумдай кылып. 
 
Бешинчи жигит: 
 
Ээ-эй, мен бир өлөң айтайын мындай 
кылып: 
Алпамыш да көтөрбөс нылдай кылып. 
Сени өстүргөн атаңа дагы ыракмат! 
Сыр билдирбес керилген зымдай 
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кылып. 
* * * 
Айт-айт десең айтамын, бирди 
айтамын, 
Арыганда жөлөгөн пирди айтамын. 
Айт-айт десең айтамын абал баштан, 
Айырбасын кудайым жан курдаштан. 
Өлөң-өлөң дегенди кайдан жаздым, . 
Ак куурайдын пыясын сайдан каздым. 
Пайдасы жок кыздарга барамын деп, 
Балтырымды ит үзүп өлө жаздым. 
Эгиздеги бул мерген адис мерген, 
Паста туруп Айымкан кашын терген. 
Мындай мерген болорбу салтаң аткан, 
Мындай мүшкүл болорбу жалгыз 
жаткан. 
Жалгыз жаткан өзүмө сөзүн берсин, 
Экөө жаткан кыздарга көзүн берсин. 
Орозодо жегеним койдун төшү, 
Суусунумду кандырган кыздын төшү. 
Ала карга дегенде, ала карга, 
Такыр жүнү түшпөгөн бала карга 
Барсаң салам айта бар биздин жарга, 
Керек болсо келсин дейт турар жайга, 
Келбес болсо кетебиз билген жайга. 
Кырам өтүк жок беле күндө кийип, 
Көз таанышың жок беле чалга тийип. 
Биздин элдин жигиттери соот кийген, 
Ай айлап коркпостон жоого тийген. 

Күйгөн 

Ээ-эй, өлөң айтам күйгөндөн эрингенде, 
Оюм пайсал бербейди керилгенде. 
От боломун өртүңө өрөпкүймүн 
Оромолуң төбөсү көрүнгөндө. 
Ээ-эй, сыйынганда Ала-Тов бийигине 
Мылтык ала жүгүрбөйм кийигине. 
Сулув кыздын дартине чыдай албай 
Тамекини тартамын күйүтүнө. 
Ээ-эй, өлөң уксаң түгөнбөс — бизде 
белен 
Өрөпкүймүн, кыздарды көргүм келген. 
Каалаганча угуп тур карап мени 
Какшанамын күнү-түн сүйгөнүмдөн. 
Ээ-эй, тескейдеги көк өрүк бышпас 
экен, 

Эки жакшы бир үйгө түшпөс экен. 
Эки жакшы бир жайга түшүп калса 
Өмүрүнүн өткөнүн туйбас экен. 
Ээ-эй, атың өчкүр жокчулук — жаның 
айдар 
Эр-азамат болсо да колун байлар. 
Алганы аянбаган арув чыкса 
Ана ошондо дем берип көөнүң жайлар. 
Ээ-эй, кумдаккана дегенде кумдаккана 
Мен келемин өлөңүм ырдап кана, 
Эч нерсени билбеген жаш бала эдим 
Жалыныңа өрттөдүң ымдап гана. 
* * * 
Ашып келем Кандирдин дуваныдан, 
Соору өтүгүм жыртылды таманыдан. 
Алайын деп ак уруп алалвадым, 
Жокчулуктун жону катув заманыдан. 
Аш бышырдым жантактын термесиге, 
Ашык болдум кашыңдын кермесиге. 
Алты байтал бир айгыр айдап берсе, 
Койбос эдем атаңдын бербесиге. 
Кыйырмада дегенде Кыйырмада, 
Кыз балкылдап толду го жыйырмага. 
Олда менин таалайым таштан катык, 
Жыйырмадагы кыздардан буйурбаган. 
Кара-Сувда каймак жок муз болвосо, 
Кой гөшүдө даам жок туз болвосо. 
Ойноп оюн канбады жуван менен, 
Орто бойлув өзүңдөй кыз болвосо. 
Алты кыздын ичиде атың Анар, 
Аппак айдай бетиңден каның тамар. 
Аппак айдай бетиңден бир өптүрсөң, 
Меке сувун ичкендей пейлим канар. 
Ошол кырдын башыга элиң кыштайт, 
Бөрү ичиктин жеңиге бозду тыштайт, 
Бир жакшынын жаныга жакын барсаң, 
Бери кел деп белиңен бек кучактайт. 
Орокчунун колуда бовлук турар, 
Кой ичиде чай алган совлук турар. 
Бир жамандын жаныга жакын барсаң, 
Эне киши жүрөт деп шовкум салаар. 
Кара товдун боврунда калды коюм, 
Кайтып келип жайлаймын сырдын 
боюн. 
Сырдын боюн сыйра тал мен бутайын, 
Сыр аякка бал куйсаң мен жутайын. 
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Ободо бир жылдыз бар Айдан жакшы, 
Чаңкаганда каровсу майдан жакшы. 
Ободо бир жылдыз бар балбылдаган, 
Кыздын колу саратанда чагылдаган. 
Жүрөктө бир дартым бар айыкпаган, 
Кыздын колу тиймейинче жазылваган. 
Абал айлар дегенде абал айлар, 
Жовмарт эрдин алганы жакшы болсо, 
Тал чыбыктай буралып атын байлар. 
Аба айланып асмандан кар таштады, 
Жигит адам кыз баланы көргөнүндө, 
Кой аңдыган бөрүдөй пайкачтады. 
Кыз көрсөм кылаңдаган түлкүдөймүн, 
Сыдырып тазалаган күзгүдөймүн. 
Өлөң сары дегенде өлөң сары, 
Өлөң айтып келемин кыздын жары. 
Өлөң айтып келгенде кыздын жары, 
Коргошундай эрийт кобадандари. 
Мен бир өлөң айтамын бирди айтамын, 
Жыгылганда сүйөгөн пирди айтамын. 
Кош арыктан аттаган койдун изи, 
Кош оромол салынган чалдын кызы. 
Кош оромол учуга түйдүм тарык, 
Кандай чалдын кызысың өңүң сарык. 
Кара зовдон сен кара, мен көрөйүн, 
Кара чачың сен тара, мен өрөйүн. 
Дайым менин мингеним сурча гунан, 
Козу агыттым көгөндүн пырчагыдан. 
Өз күйгөнүм өзүмө бас эмеспи, 
Сен күйгүзүп барасың бир жагыдан. 
Дайым менин мингеним улув жейрен, 
Увга чыгып барамын өзүм мерген. 
Мундай мерген болормун булбул аткан, 
Мундай мүшкүл болормун жалгыз 
жаткан. 
Мен жогортон келемин жорто-жорто, 
Менин атым сурасаң Пакал орто. 
Пакал орто келет деп жол бериңер, 
Өлөңчүнүн пири деп кол бериңер. 
Мен жогортон келемин дувлай-дувлай, 
Боз карчыга колумда коён увлай. 
Мен жогортон келемин эмин-эмин, 
Атым арык, камчым жок, деминемин, 
Кызыл кырчын дегенде кызыл кырчын, 
Кызыктырып сүйлөгөн тилиң курсун. 
Күндүз турган гавиңа түндө турбай, 
Сыйпалатып коёсуң жүктүн бурчун. 

Сен да сарсаң кыз бала, мен да сарсаң, 
Эки сарсаң биригип тойго барсак. 
Тойдун жолу товдун нары жагы дейт ко, 
Кыз эмчеги жигитке дары дейт ко. 
Өлөң-өлөң дегендин өзү менде, 
Карагаттай солкулдап жашы менде. 
Кара булут кайтарып күн жаадырган, 
Чывыр ала жайчынын ташы менде. 
* * * 
Өлөң-өлөң айтканың өз эмеспи, 
Кош оромол салганың боз эмеспи. 
Мен бир өлөң айтайын мындай кылып, 
Тегирменден чыгарган ундай кылып, 
Баракелде энеңдин бакканыга, 
Белиңди талдай, бетиңди айдай кылып. 
Дайым менин мингеним сурча кунан, 
Козу агытты көгөндүн пурчагыдан. 
Өз күйгөнүм өзүмө жетпейт векен? 
Сиз күйгүзүп барасыз бир жагыдан. 
Дайым менин мингеним тору тайым, 
Торгой көрсө талпынат турумтайым. 
Турумтайым тувру кайың жыгач, 
Калай чалдын кызысың кашың кыйгач? 
Дайым менин мингеним алашадир, 
Ак калпагым башыма жарашадир. 
Өспөгүрдүн кыздары кайдан өстү, 
Бир башымды экөвү талашадыр. 
Дайым менин мингеним боз болсочу 
о-ой, 
Жолдошумдун бирөвү кыз болсочу 
о-ой. 
Ай четинде бир жылдыз чолпончо бар, 
Жигит өлсө кыямат болгончо бар. 
Кампир өлсө ак полот сынганча бар, 
Кыздар өлсө кызыл гүл солгончо бар. 
Сарсай камыш, сай камыш сайга 
бүтөр, 
Саралалув көп жылкы жанга бүтөр. 
Сараласын көп айдап көвнү калган, 
Көрүп жүрүп сулувдан куру калган. 
Жылкы айдасаң көк жорго минип 
айда, 
Пашайыдан желвегей кийип айда. 
Кара зовду айланип көч келедир, 
Кара жоргом селкилдеп бош келедир. 
Карындаштан айрылган мүшкүл экен, 
Кара зовдун бовруда кайнар булак, 
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Кара көзүм көрсөтпөй кыздар чунак. 
Кара көздөн мөлтүлдөп жаш келедир, 
Кара зовдун бовруда калды найым, 
Кашы көзү чийилген толгон айым, 
Толгон айым буюрса сени алайын, 
Буюрбаса «худа» деп мен калайын. 
Арка деген жеринде оттув жүргөн, 
Семиз атка кувушкан батып жүргөн. 
Сендей-сендей кыздарды көп 
көргөнмүн, 
Кош анарын колтуктап катып жүргөн. 
Арка деген жеринде ак бөдөнө, 
Кыргый салсам алдырвайт сак бөдөнө. 
Мувуздасам тамбайды жерге каны, 
Кыз жаныда чыксачы жигит жаны. 
Таштан-ташка секирген элик болсом, 
Күлүк аттын белиге терлик болсом, 
Сулувдардын бетиге эндик болсом, 
Дүнүйөдөн бейарман өтөр эдем. 
Тувра жолдун боюда дөвө болсом, 
О дөвөнү башыга өрө болсом, 
Баардыгы ачылган дала болсом, 
Кыздар алып сүйгүдөй бала болсом, 
Дүнүйөдөн бейарман өтөр эдем. 
Алты кыздын ичиде атың Шерип, 
Шерип тойго келедир кашын керип, 
Айтып берет аныгын сөздүн терип. 
Чечилишип сүйлөшсөң майдай эрип. 
Алты кыздын ичиде атың Умсун, 
Сени Умсун дегенден овзу күйсүн. 
Овзу күйүп сүйлөбөсө ойноп жүрсүн. 
Болбосо сыр билишип жыргап күлсүн. 
Алты кыздын ичиде атың Токто, 
Сар тор атка жарашкан кежим нокто. 
Кежимиң тава албасаң сурап жокто. 
Болвосо жүрөгүңдү маңа окто. 
Алты кыздын ичиде атың Турсун, 
Ата-энеңдин үйүндө жүрдүң дархан. 
Алдында алты кулач узун аркан, 
Берсең маңа сенде болвос түпсүз 
арман. 
Алты кыздын ичинде атың Турсун, 
Чындык менен чыкырсаң мен барайын, 
Жалган айтып чыкырсаң жаббар урсун. 
Мар коёндун жатагы кум болодур, 
Жылдан-жылга замана оң болодур. 
Кумдан коён качады ийеги жок, 

Кыздар көйнөк киеди жиеги жок. 
Жийеги жок көйнөккө колуң салсаң, 
Кош анарлар былкылдайт сүйөгү жок. 
Мен жогортон келемин эмин-эмин, 
Мен наристе баламын не билемин? 
Айылыңды аралап коён качат, 
Коёнуңду кувалап карын ачат. 
Ач калганда кандырган кыздын бети, 
Сувсаганда кандырган кыздын бети. 
Кыя-кыя жолдордо кыргыз бар оой, 
Курманбектин үйүдө бир кыз бар оой, 
Өткөн-кеткен жоловчу көзү шондо, 
Маңдайында сары алтын жылдызы бар. 
Комуз чаап беремин коён кулак, 
Кандай жандын кызысың белен дымак. 
Мен жогортон келемин ат ойнотуп, 
Алтын мылтык мүрүмдө жалтылдатып. 
Кара зовдун бовруда кийик жатат, 
Төрт аягын бовруга жайып жатат. 
* * * 
Өлөң-өлөң дегениң өз эмеспи 
Кош оромол дегениң бөз эмеспи. 
Кош оромолуң учуга түйдүм тарык, 
Кандай чалдын кызысыз өңүң сарык, 
Дайым менин мингеним тору тайым, 
Тору тайым камчысын сабы кайың, 
Оң жагымда отурган кандай айым? 
Өлөң айтып өзүңө таанышайын, 
Мен жогоргон келемин эвил-эвил, 
Атым арып каладыр не минемин? 
Колуң соз да билегимден тартып алгын, 
Өзүм боз көз баламын не билемин? 
Жамгыр жаап келеди муз аралаш, 
Бир топ жуван келеди кыз аралаш, 
Кыз экенин билбеймин кыргагыдан, 
Кына койсо кетпейт экен тырмагыдан. 
Сары өтүгүм жыртылды таманыдан, 
Куру калдым жувчунун жаманыдан. 
Арсыз ашык болво лолу менен, 
Эки бетин тырманат колу менен. 
Той дегенде минемин тору атымды, 
Арык болсо минемин боз атымды. 
Тойго барып жегеним бир чемирчек, 
Келе жатсам чакырат бир келинчек. 
Келинчекке барбагын мен эринчек, 
Чычкан союп үч улак өбөк алдым, 
Бүргө союп он чейрек майын алдым. 
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Көпөлөктөн бир этек сөвөк алдым. 
Калардин муйловудан сувлук кылып, 
Кумурсканын алтайыга минип алдым, 
Кырда качкан түлкүнү уруп алдым. 
* * * 
Мен жогортон келемин бувра минип, 
Эки бутум бир жакка тувра минип, 
Сен ылдыйтан келесиң тайлак минип, 
Шырдамалың жок беде жайдак минип? 
Кан өтүгүң жок беде чарык кийип? 
Көздөй жарың жок беде чалга тийип? 
Таштан ташка секирген балалув аркар, 
Баласыга жүгүрсө сүтү таркар. 
Бул дүйнөдө көрвөдүк кыздан жайкар, 
Кумдан коён куварга гунан жакшы, 
Кубалашып ойнорго жуван жакшы. 
Ашта-тойдо минемин кашка атымды, 
Арыганда минемин башка атымды. 
Мен жогортон келгеним билевисиң? 
Атым арпа сураса илевисиң?! 
Ээрлеген атыма миневисиң? 
Ак желегим кирлесе жувавысың? 
Сен жогортон келгениң кудай билсин, 
Атың арпа сураса бувдай илсин. 
Тойкананын эшигин тойлой келдим, 
Алтын сака колго алып ойной келдим. 
Сизди шунда дегенден сурай келдим, 
Өзгө жарды бир сизче көрбөй келдим. 
* * * 
Алты атка арава чектим баари кара, 
Каркыранын күнү салкын жери талаа, 
Төгөрөктүн төрт бурчудан издеп 
жүрсөм, 
Тава алвадым сендей кымбат алтын 
бала 
Алты атка арава чектим баари сары, 
Болгондо куйругу алтын, күмүш жалы, 
Бозоруп көпкө жүрдүм, көптү көрдүм, 
Айлансын дал өзүңдөн жандын баари. 
Алты атка арава чектим өңкөй боздон, 
Белимде болводум он сегиз кез бараң 
сөздөн, 
Пейлимди эч ким билвей, үйдөн 
чыкпай, 
Үч айга кийвей койсом ал да тозгон. 
Овзуңду ачсаң бал татыйт 
таңдайыңдан, 

Күн көрүнөт жаркыраган 
маңдайыңдан, 
Тал боюда тарувдай бир мүнүң жок, 
Жаратылдың табийгаттын 
кандайыдан? 
Күндөр өтөөр, күндөр өтөөр, күндөр 
өтөөр, 
Оймок, ийне сиздин колдон кимге 
өтөөр? 
Оролуңдун барында ойногун да ырдап 
күл, 
Бул оюндун түвүгө кимдер жетер? 
Иңген менен, иңген менен, иңген 
менен, 
Төв бото салвайт минген менен, 
минген менен. 
Дүнүйө бир кызыктув жол бураңдаган, 
Бакты айтсам башка давлат бурулдаган, 
Башыңа сексен түрлүв оюн жасап, 
Шондо да күдөр үзбө бул адамдан. 
Өлөңүм өлкөн сайдын өлкөсүндөй, 
Этиң жумшак Ташкендин көрпөсүндөй, 
Кучагым кучагыңа шарт этеди го, 
Карышкыр алган капкан серпөсүндөй. 
Талды бекен, талды бекен, талды 
бекен, 
Топ жайлаган биздин эл малдув бекен? 
Сары-Булак биздин айыл ачасында, 
Белгиси күлүк аттын чачасында. 
Көңүлүң чыны менен менде болсо, 
Биригип мени менен качасыңбы? 
Күрмөнтү биздин айыл как башында, 
Ак аркан алты кулач ат башында, 
Бергенде өзүм көңүл жаным деймин, 
Жылтылдап эки көзүм турганында. 
Авада бир кийик жол бураңдаган, 
Бактайсың эрге давлат кураңдаган, 
Учту го ак куу көлдөн көз айырбай, 
Жаманга салба кудай назарымды ай, 
Жаманга салсаң кудай назарымды, 
Жармаңке тарап кеткен базарындай. 
Бар болсоң кадырлувсуң агайынга, 
Жок болсо жолотпойт ко маңдайына. 
Жигиттер чамаң келсе шаршурга сал, 
Бул жашың жолдош болвос далайыңа. 
Дагы да чувар тувча, чувар тувча, 
Көрүнөр кыздар сулув белин бувса. 
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Алдына эшигиңди сув төгүп кой, 
Жыгылсын акең тайып мени кувса 
Ар жагы Асылбайбы, Кийикбайбы, 
Бер жагы качкан бала Туюкбайбы. 
Дагы да сур кунаным, сур кунаным, 
Колумда сув куйганым жез чылапчын. 
Дечи элем кошулайын деп өз оюмда, 
Кудайга кошпой койгон не кылайын? 
Дагы да кыйкызыл таш, кыйкызыл таш, 
Жылкымдын эң жакшысы көк ала баш. 
Көңүлүң тупатувра менде болсо, 
Чайка да, жумурткадай колуңа бас. 
Дагы да сырдув капкан, сырдув капкан, 
Болгондо бетиң айдай, белиң кындай, 
Энеңе баракелде сени тапкан. 
* * * 
Гилава, Аксак-Ата, Кара-Мазар, 
Чачымды тал-тал кылып тарак жазар. 
Бир жүрсөң жакшы менен күндө 
базар, 
Бир жүрсөң жаман менен көңлүң зар. 
Ташкендин бир базары алма базар, 
Олтурган алма сатып Алданазар. 
Бир жүрсөң жакшы менен күндө базар. 
Бир жүрсөң жаман менен көңлүң зар. 
Бир жолдо пычак жатыр, кайрак жатыр, 
Чыккан жол биз тараптан сайрап жатыр. 
Бар элем мен элиме эркек болсом, 
Колумду аялдыгым байлап жатыр. 
Этегин көйнөгүмдүн кемик салдым, 
Кудайым аял кылдың, неңди алдым? 
Болгондо ава, булут күн тамат го, 
Жыйылып улув-кичүв муртовлойт го. 
Кагазың кашың кара каламыдай, 

Опрумай тубай бекен бала мундай? 
Болвосо атаң пери, энең үрдөн, 
Турвайт го адам заттан жалаң ондой. 
Кагазың кашың кара, тишиң аппак, 
Акылың дариядай жатат чалкып, 
Жакшынын кеби ширин, сөзү алтын, 
Турат го адамзаттын бою балкып. 
* * * 
Кыздан байлык дегенде көп даңктайды, 
Көлөңкөлүү Кең-Сайга эл конмайды. 
Жигит көвнү жибектин түбүсүдөн, 
Жигит көвнүн ооруткан кыз оңмайды. 
Биздин элдин жайловсу Чийрик-Өрүү, 
Кунан, тайга ташуулап Кийик-Өрүү. 
Кыз дегенде кабыргам сөгүлөдү, 
Жүрөгүмнөн сарык сув төгүлөдү. 
Кылдан тузак коёмун көвөлөкө, 
Солкулдап ол келеди жигирмага. 
Олда менин таалайым таштан бүтүп, 
Солкулдаган кыздардан бир убада. 
Бөдөнөнүн адабин кыргый берсин, 
Бөдөнөнү сойгондо каны чыгат, 
Жигит кызды көргөндө жаны чыгат. 
Эркин чачың сен тара мен өрөйүн, 
Эрааркасип мен сага Мөлмөлөйүм, ээй! 
Кара-Сувдан сен кара мен көройүн. 
Кара чачың сен тара мен көрөйүн, 
Азирайил жан алгыч келген болсо, 
Сен карап тур, жовуну мен берейин. 
Куван карга дегенде куван карга, 
Кувалашып ойнойлу дувалдарга. 
Келсе келсин биздин ер кувурайга. 
Кувурайга келвесе биздин ерлар, 
Биз да кетип калармыз сүйгөн жарга... 
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