Таалай Ормонов
1976-жылы 18-февралда Токтогул районунун Кєтєрмє айлында
туулган.
Мектеп жашынан ыр жазып, мектеп жашында жазган бир нече
ырларына обон чыгарылып, райондук деўгээлдеги карооконкурстарда ырдалып, учурунда райондук деўгээлдеги
популярдуу жаш акын катары таанылган. Учурда ¿й б¿лєл¿¿.Тєрт
кыздын атасы. Айлынан эч жакка чыкпай жєнєкєй турмуш
кечирип келатса да калемин колунан т¿ш¿рбєй, республикалык
деўгээлдеги мезгилд¿¿ басма сєзгє ырларын жарыялап келет.
Апама
Эч кетпестей апам жалган дїйнєдєн,
Энчиленип мага берген сыяктуу.
Эми таппай келем кирип їйгє мен,
Эчен жолу кєздєрїмдєн ый акты.
Жалган деген сєзгє мани бербепмин,
Жалган дїйнє жалгандыгын билгизди.
Карааныўа зар болгондо кел депмин,
Кайдан ажал кай дїйнєгє киргизди.
Эркелетип отурчу элеў апаке,
Кєзїўє биз жаш баладай кєрїнїп.
Сиз жашаган кїндєр эми канаке,
Ойдо жокто кете бердиў бєлїнїп.
Эси оогондой калам кээде їўїлїп,
Элесиўиз турган эле сїрєттє.
Кєз жаш, эўсєє дегендерден тїўїлїп,
Арман гана кала берди жїрєктє.
Кечиргин, ыр!
Жаўыдан ырлар жазып
Ж¿ргєндє мектебимде,
Ыраазы болуп єз¿м,
Ыр батпай дептериме.
Ээлигип алгам анда,
Эл-журттун кептерине.
Эх, ошол к¿ндєр¿мд¿,
Эми араў эстедим,ээ?
Башкасын айтканда не?
Бай элем темаларга.
Ырларым мага келч¿,
Барчумун мен аларга.
Азырак жазган менен
Алыкул жетпеч¿дєй,
Мидиниў, Жоомартыўды,

Тебелеп-тепсєєч¿дєй,
Єз¿мд¿ баатыр сезип,
Ыр д¿йнє эркеси мен,
Калганын каапыр сезип,
Кыскасы мен єз¿мд¿ акын сезип,
Ж¿ргєн к¿нд¿ азыр эстеп,
Ойлоодон уяласыў.
Бет келген жерден ырга,
Бечелдигиў туяласыў.
Кєч баштап кетти акындар,
Кєў¿лдєн сыртта калдым.
Кєєдєн¿м ташка чыўап,
Кєз¿мд¿ жашка чылап,
Кєр¿нбєй журтта калдым,
Жан д¿йнє кечиргин, сыр, кечиргин, ыр
Алыкулга
Оо єм¿р тартып турмуш арабасын,
Оо, єм¿р кайда шашып баратасыў,
Єє, єм¿р, т¿пт¿з эле жол єўдєн¿п,
Билгизбей ажал деген жаракасын
Жаманды сен єткєр¿п ийесиў да,
Жакшыга тийгизесиў залакасын
Мейли ажал бир акмакты коруса да,
Мейли ажал акылдууну торуса да,
Артында накыл кеби ыры калды
Биз дайым єз¿ў менен бир болобуз,
Сен жазган ырдын дайым жолу таза.
Мен даўктайм ырдын пири Алыкулду,
А єз¿м ыр жазбагам жарытылуу,
А балким ичкенимде ……оўоломун
Алыкул дайрасынан дары суну.
Мен ¿ч¿н бакыт эле сендей болуп,
Келечек ыр д¿йнєс¿н жарык кылуу.
Ыр десе Алыкул деп т¿ш¿нєм¿н,
Билелек кезим ырдын к¿ч¿ демин.
Сен деўиз болсоў д¿йнє ж¿з¿нє аккан,
Мен булак эч ким билбес кичинемин.
Єз¿ўдєн ж¿рєг¿мд¿ салып ырга,
Мен таазим этем дайым Алыкулга

Лирикалык ырлар
Сен жана мен
(Тамашалуу ыр)
Алтынным сага барчу элем,

Азапка мени салчу элеў.
Карышкыр кєр¿п калгансып,
Калтырап туруп калчу элем.
Табышмак с¿й¿¿м арналды,
Тартынчак мендей жан барбы?
Ж¿з¿ўє тике караштан
Ж¿рєг¿м т¿ш¿п калганбы?
Жылдыздай мага жанчу элеў,
С¿йлєєдєн аярданчу элем.
Эки сєз айтыш ¿ч¿н мен,
Эки к¿н даярданчу элем.
Астыртан колуў кармасам,
Аз-аздан сага жандасам.
Алты саат турам с¿йлєбєй,
Арактан ичип албасам.
Санаага т¿шєр сєз салдыў,
Алоолоп оттой кєп жандым.
С¿йєм деп айтар сєз ¿ч¿н,
С¿йрєл¿п сага кєп бардым.
Жылмая карап к¿лгєн¿ў,
Жылдыздуу жансыў, с¿йгєн¿м.
Сезими тунук сен ¿ч¿н,
Сен менен єтс¿н к¿ндєр¿м.
Сагындым сени
Кел куйчу, досум, кел куйчу, досум, шараптан,
Кечиргин эгер келжиреп с¿йлєп тажатсам.
Ардагым издейм, а тагдыр барат жашырып,
Кєргєзбєй к¿нд¿ булуттай тосуп бараткан.
Мен с¿йгєн кыздын кетпесин тилеп жанымдан,
Аткан таў жакпай кечти анда абдан сагынгам.
Ай, ошол бойдон убакыт токтоп калсычы,
Ак с¿й¿¿ анда ай болуп кєктє жаўырган.
Эх андан берик¿н кетти того жашынып,
К¿н айдыкууду, а айлар жылды качырып.
Алтынным сага арналган ¿м¿т, кыялдар,
Асманга учту жылдыздай болуп чачылып.
Кєктєм сен кєрсєў жылдызды к¿нд¿ ай дагы,
С¿й¿¿н¿н нуру чачырайт сага жайдары.
Кетсеў да менден тагдырыў буйруп башканы,
Ашыктык жиби єз¿ўє гана байлануу.
Бейтааныш кызга

Сен артымдан келатып озуп кеттиў,
Токтоналбай астыўдан тосуп жеттим.
Кандайсыз ай чоў кыз деп жылмайганда,
….Негр кєр¿п кеткенсип чоочуп кеттиў.
Тийиштим зар болду деп ¿н¿ў¿згє,
Жакшы кыз окшойсуз деп т¿р¿ў¿згє.
Зеригип эгер жалгыз келатсаўыз,
Жеткирип коёюн деп ¿й¿ў¿згє.
Анда кыз: «ай, жигит ай, коюўуз да,
Кете эле берсеўизчи жолуўузда,
Жеткирем деп мынчалык кайрылган соў,
«Минип алсам окшойт,-дейт, -жонуўузга»
Ай, сулуу сєз¿ў ж¿рєк эзет белеем,
¯м¿тт¿ сен ушинтип кесет белеў,
С¿йлєш¿п бирге бассак деп ойлогом,
Сен минип, мен жеткирч¿ эшек белеем.
Суйкайган сулууларды карачумун,
Сустайбай сєз айтканга жарачумун.
Ай чоў кыз сєз¿ў менен єч¿рдў го,
Аясаў болмок, бирок….
Мен деле да бирєєн¿н баласымын.
Издейм досум
Жакындатпай турсам да жан д¿йнємє,
Жаман ойду бирєєлєр жаратканда,
Єзєг¿м да єрттєн¿п єчєг¿ш¿п,
Єч¿рєргє киши жок баратканда,
Дос издеймин кайдасыў, кайдасыў деп.
Жаз келгендей кєў¿л¿м ачык туруп,
Жала сєзгє ж¿рєкт¿ канатканда,
Турам десем, тургузбай бутан чалып,
Туўгуюктуу бул турмуш тажатканда,
Дос издеймин кайдасыў, кайдасыў деп.
Жылчык таппай айланам муздак болуп,
Жылуу сєзгє зар болуп самап барсам,
Ичиркенип жашоодон к¿н сыяктуу,
Ишеничт¿¿ изиўди карап барам,
Издейм досум кайдасыў, кайдасыў деп.
Жылмайып койсоўор болду
Болбосо деле жаз дагы,
Бойдок кез єткєн баштагы.
Жоодур кєз сулуу кыздарга, досум,
Жоготтук далай акчаны.
А мезгил чыны башка эле,

Арбалып турчу масс дене,
Жан жоктой биздей бактылуу,
Жанашып бирге баса эле.
Убагын уктаар билч¿с¿ў,
Уксак деп шыўгыр к¿лк¿с¿н.
Кар сымал кээде темселеп,
Кєчєдє калып т¿нк¿с¿н.
Жакшы эле к¿ндєр єтт¿ эле,
Жамгыр да тынбай тєкч¿ эле.
Таалайсыз бидей байкушка анан
Таенеў дагы єч эле.
Кыздардан тандап кыздарды,
Эх канча сулуу кыз калды.
Жар таптык т¿гєйл¿¿ болуп,
Жаштыктын жолу кыскарды.
Тийген к¿н сымал ачылып,
Тийишсеў кызга качырып.
Капилет кєрсє келинчек азыр,
Гайкаўды коёт катырып.
Санаасыз чыккан каткырык,
Салам да бербейт жашчылык.
¯йр¿л¿п турган жарыў бар,
¯к¿н¿н кєз¿н жесеў да азыр,
¯й¿ўє коёт жаткырып.
Кєрсєт¿п турмуш оў-солду,
Кєпкєлєў жигит токтолду.
Жылуулук берип кээ-кээде, кыздар,
Жылмайып койсоўор болду.
Кечир мени
Кечирчи жаным, кєп кетти менден каталык,
Кечирсеў эгер кєў¿л¿м калсын тазарып.
Ж¿рєг¿ў сенин ооруткан ар бир м¿нєткє,
Ж¿рєм¿н далее жараткан берип жаза алып.
Таарынттым далай танбаймын далай танбаймын,
Тагдырдын єгєй баласы болуп жандаймын.
Татыксыз сага єткєзгєн ушул к¿н ¿ч¿н,
Тамчылап б¿т¿п, т¿гєн¿п калган шамдаймын.
Буулугуп ичтен буркурап ыйлайм єрттєн¿п,
Бул д¿йнє мага турбастыр эми кєркєн¿п,
Теўиўе дайым теў болбой ж¿р¿п єтк¿н деп,
Теўир да мени калган бир окшойт жек кєр¿п.
Тескери жолдо тескери болуп тескери,
Тегерек сымал тешик да болбой эч жери.

Тентиген жалгыз ш¿мш¿ккє окшойм айланып,
Темселеп ж¿рєм байкабайт адам эч мени.
Зар болсо менде, ый болсо менде т¿гєнбєс,
А кайдан мага ачылыпжыргап к¿лєм деш.
Кєз жаштан гана кєл жасап алгам кантейин,
А кєлгє сендей кєў¿лд¿н аруу г¿л¿ єнбєс.
Ый болсо мендей муўдуулар гана ыйласын,
Ыйга да зарга, азапка сени кыйбасмын.
Тагдырдан сени жакшылык бакыт к¿тс¿нч¿,
Жамандык, азап кєн¿м¿ш мага ыйгарсын.
Кечирчи жаным, кєп кетти менден каталык,
Кечирсеў эгер кєў¿л¿м калсын тазарып.
Ж¿рєг¿ў сенин ооруткан ар бир м¿нєткє,
Ж¿рєм¿н далее Жараткан берген жаза алып.
Томпойгон ыр
Томпойгондон томпойсо курсагыўыз,
Кыскаргандан кыскарды жуурканыбыз.
К¿ндє баткан тєшєккє б¿г¿н батпай,
К¿мєн окшойт тынчырак уктарыбыз.
Боюўда бар аны да т¿ш¿нєм¿н,
Бєлєк жат дейт курсакта киши дедиў,
Кыйналсам да жатайын єз¿нчє эле,
Кызыктырбай калды окшойт ¿ш¿гєн¿м.
Єзгєлєр боор ооруйбу кайдан Таалай?,
Єз тєшєг¿н єз¿ ¿ч¿н жайган Таалай,
Тєрєг¿чє жубайыў аман-эсен,
Тєрт б¿ктєл¿п жата бер, кайран Таалай.
Кыздар, кыздар
Кыздар, кыздар кыргызымдын кыздары,
Тєрт тарабы тєп келишкен б¿т баары.
Билбейм эгер силер болбой калганда,
Бизде кайдан пайда болмок кызгануу.
Жигиттер кєп сєзд¿н г¿л¿н жыйнашкан,
А с¿йлєдє сєз табылбай тил каткан.
Билмексенге салып бир аз турсаўар,
Бит т¿шкєнс¿п кайран башты тырмашкан.
Мен да алыс эмесмин бул єнєрдєн,
Тээ башынан ушундайбы кєрєўгєм.
Кєр¿нгєндєн кыз коруймун деп ж¿р¿п,
Кєєдєй т¿ндє кєзд¿н ¿ст¿ кєгєргєн.
Кыздар, кыздар кылыгыўар башкача,

Кырт дей т¿шєт эгер жигит жакпаса.
Ашыктыкты билгизебиз деп ж¿р¿п,
Акылдан биз айныйбызбы таптаза.
Силерсиўер бир ж¿рєкт¿ тєрт бєлгєн,
Силерсиўер бул д¿йнєгє кєрк берген.
Кєрг¿м келет кыз-жигитти дайыма,
Ак с¿й¿¿с¿ бир-бирине тєп келген.
Жазгы т¿н
Жазгы т¿н топ жылдыздар жымыўдашкан,
Ошол т¿н бизге с¿й¿¿ нурун чачкан.
Кош с¿й¿¿ ойноп биздин сезимдерге,
Махабат дайрасында …алып качкан.
Ж¿рєкт¿ жалгыз жол бар сага барар,
Жарк этип кош с¿й¿¿лєр к¿й¿п жанар.
Экєєб¿з тоскон ошол жазгы т¿ш¿м,
Унутпай ошол бойдон эсте калар.
Тоо г¿лдєр¿
Ачылып тоо г¿лдєр¿ бажырайып,
Кєрк кошуп кєркємдєнтєт карагыла.
Ийилип таазим кылат сылап єтсє,
Тоолордун эрке, жеўил шамалына.
Бири кєк, бири кызыл, бири сары,
Ажайып т¿рлєр¿ бар бєлєк-бєлєк.
К¿н турса, к¿нд¿з¿ндє нурга чайып,
Т¿нк¿с¿н Ай да чыгат уйку бєлєп.
Оо, г¿лдєр, тун с¿й¿¿гє белек болгон,
Кыздарга тартуулайм мен тоо г¿лдєр¿н.
Баш кошкон эки жаштын ортосунда,
Турасыў бекем кылып с¿й¿¿лєр¿н.
Єк¿нбє, достум, с¿й¿¿гє
Алтын кез курак жаш курак,
Кєў¿лдєн кызга ыр курап.
Арбалып жаштык кыялга,
Кєз¿нєн турдуў сыр сурап.
Єткєргєн ошол к¿н¿ўє,
Єк¿нбє достум с¿й¿¿гє.
Ызалык дагы кошулган,
Кусалык дагы с¿й¿¿дє.
Бактыўа жазган бирєєн¿,
С¿й¿¿гє койбо к¿нєєн¿.
Алданып калдым дебегин,
Алсыз го кыздын ж¿рєг¿.

С¿й¿¿гє баш ийгиле
Ар адам ар башкача,
Турмушта изин салат.
Адам да єм¿р да єчєт,
Турмушта с¿й¿¿ калат.
С¿й¿¿с¿з жашоо болбойт,
С¿й¿¿с¿з аалам урайт.
Туруксуз б¿т жандуунун,
Тукумун с¿й¿¿ улайт.
Кєз ачып жумган єм¿р,
Єтєт го бачым эле,
Айтарым ак с¿й¿¿гє,
Ар дайым баш ийгиле.

Мейли сен мейли кеткин
Унчукпай басып кеттиў,
Унчукпай койдуў неге.
Убалы бул сїйїїнїн,
Уйкусуз тїндєр беле.
Таарынбайм, не кылайын,
Тагдырдын жазганына.
Табышмак бул сїйїїнї,
Таба албай калганмын да.
Тїшїнбєй калдык окшойт,
Тїйїндїї бул сїйїїгє.
Тїбєлїк болсок дедик,
Тїн тїшкєн ак сїйїїдє.
Жылдыздай жанган жїзїў,
Жылына албайм эми.
Жыл менен кошо жашап,
Жыл менен эстейм сени.
Сулууга
Ээрчип алып мени кусалык,
Ээ бербестен сезим тушалып.
Жоодураган сулуу селкиге,
Жолугушпай к¿ндєр узарып,
К¿ндєр барат барат узарып.
Айдай кыз да, к¿ндєй кыз,
Ашык болуп с¿рдєйб¿з.
Кєў¿л¿ўдє ким барын,

Кєп жигиттер билбейбиз.
С¿й¿¿ отун жакпаса,
С¿й¿¿ эшик ачпаса,
Ж¿рєг¿мд¿ ж¿дєтпєй,
Ж¿рбєйт белем башкача.
Жолугушуу болсо жомоктой,
Долуксаў да балким тоготпой.
¿ш¿п калып калып ж¿рбєс¿н
¿м¿ттєрд¿ койсоў сооротпой,
¿м¿т¿мд¿ койсоў сооротпой.
05.12.10
К¿т¿¿
Жолугушчу к¿ндєр барат узарып,
Жан д¿йнємд¿н ээси болуп кусалык.
Сагынычтан саргаямын негедир.
Сапырылган санааларга тушалып.
К¿т¿¿, к¿т¿¿ сылап дайым саамайым,
К¿т¿¿ ээлеп к¿ндєр¿мд¿н далаыйын.
Жаыркатып ж¿рєкт¿ анча эзбечи,
Жаным сени єз¿м издеп барайын.
Жамгыр тєгєт баягыдай баягы,
Кєрг¿м келди жамалыўды аялуу.
Табыштык да биз жолукпай ж¿рєб¿з,
Тагдыр неге убактысын аяды.

Тєрт саптар
Б¿г¿н да кызып алып,
Бараттым Улан достун жетегинде.
Ойдолоп жєн басалбай,
Окшошуп калды к¿н¿м кечээкиге.
Жашоонун єз¿ к¿рєш,
Жашоодо кээси байып, кээси ж¿дєп.
Тєрт кызы келинчегин жакшы кєр¿п,
Бир жигит араўарда єк¿м с¿рєт.
Мындан алсам, буга берсем,
Акча сенин азабыў.
Карасаў бир кагаз эле,
Качан б¿тєт казалыў?
Айтамын деп жаным сага арзуумду,
Мен ¿ч¿н сен жылдыз болуп жандыўбы?
¯шк¿р¿н¿п к¿ндє барып ¿й¿ўд¿,
Итиў эмес мен кайтарып калдымбы?

Кайдадыр учуп барат к¿л¿к сезим,
Таппастан махабаттын сулуу тєр¿н.
Урунуп жан-д¿йнємд¿н ой-кырына,
Негедир адашууда ¿м¿ттєр¿м.
Калса эгер чындап сени сулуу тооруп,
Ал с¿йсє, сен дай с¿йсєў, жолуў болуп.
Кутулуп кєрч¿ сулуу азабынан,
От болуп к¿йєєр¿ў чын алоолонуп.
Кел алалы деди кудам ¿ў¿лє,
Дагы ичсеў деп барбалаўдайт с¿й¿нє.
Кєз¿мд¿ ачсам, кєў¿л байкуш жетиптир,
Кєк бєтєлкєдєн ¿чєєн¿н т¿б¿нє.
Ырларда менин кєў¿л¿м,
Ыр менен болбос бєл¿н¿¿м.
Ыр менен жашап дайыма,
Ыр менен єтєт єм¿р¿м.
Достор айтты: «с¿й¿¿ деўиз чалкыган,
Сен да секир калбай элдин артынан».
Десе, ишенип секиргенде как жерге,
Башым тийип мен с¿й¿¿дєн жалкыгам.
Ж¿рєг¿мє салдыў го убайымды,
С¿й¿¿ деген аскадан куладымбы?
Дейсиў мага а єз¿ў билсеў керек,
С¿йєр¿мд¿ сени эмес, жубайымды.
Даамын билип т¿б¿ў т¿шк¿р арактын,
«Дагы алпер» деп канча жанды тажаттым.
«Эртеў ичпейм» деп эртеси таў азан,
Эрким жетпей кєк камокко бараттым.
Єм¿р, єм¿р жапжашыл жаз десек,
А єз¿б¿з келгин кушпуз эсепсиз.
Кете турган к¿н да келет єм¿рдєн,
Эч армансыз мємєс¿нєн жесек биз.
Єл¿м эмне ал єм¿рд¿н аягы,
Анык тийет азирейил таягы.
Жакшы жашап єт¿п кетсеў д¿йнєдєн,
Чыныгы уул, уул эле дейт баягы.
Чоў оору бар тамекиде, аракта,
Ичсеў, чексеў, кыйнап салаар заматта.
Кереги не ич¿¿н¿н да чег¿¿н¿н,
Жок ооруну адам єз¿ жаратса.

Обондуу ырлар
Кыргызстан
(обону Єктєм Сапар уулунуку)
Кайда ж¿рсєм карааныў эч бєл¿нбєс¿м,
Алга с¿рєп ж¿рєг¿мд¿н тєр¿ндєс¿ў.
Жаныма дем берет го асыл жерим,
Жараткандын бейишиндей кєр¿нєс¿ў.
Кайырма:
Кєєдєн жарып,
Кєў¿л¿мд¿ б¿т жылыткан.
Кучак жайып,
Курчап турган,
Кут, ырыстан.
С¿рсєм дагы т¿бєл¿кт¿¿
Єм¿р сенде
С¿йєм сени
Кыргызыстан, Кыргызстан.
Эстейм таўыў, тоолруўду бийиктеген,
Кетсем алыс кездешсем деп к¿й¿п келем.
Аман болсун алакандай элим дайым,
Ала-Тоодой ак калпагыў кийип келем.
(Кайырма)
Алина
Єчпєгєн ¿м¿т менен,
Єзгєчє к¿й¿п келем.
Алыста ж¿рсєм дагы,
Арбадыў с¿й¿¿ў менен.
Самаймын жазгы г¿лдєй,
Сагынам к¿н¿ т¿ндєй,
Келер деп жолуў тосуп,
К¿тєм¿н ¿м¿т ¿збєй.
Кайырма:
Алина, Алина,
Ж¿рєм¿н сагына.
Ырдаймын бул ырды,
С¿й¿¿гє багына.
Ж¿з¿ўдєн к¿лк¿ кетпей,
Ж¿рєм¿н сага жетпей.
Эстесем жаным сени,
Эрчитет с¿й¿¿ деми.
Жылдыздай жарык жансыў,
Ай болуп сага барам.
Кєрк кошор ошол т¿нгє
С¿й¿¿б¿з ….алданбаган.
(Кайырма)
Шахрезада
Кєз¿мд¿ алалбай мен жаным сенден,
Таўкы жел саамайыўдан эркелеткен.

Мен сени с¿й¿п жаным ушунчалык,
Мен сени бул д¿йнєдєн издеп келгем
Кайырма:
Оо менин Шахрезадам, Шахрезадам,
Шахрезадам.
Сен с¿й¿¿мс¿ў бул жашоого бир жаралган,
Бир жаоалган.
Жаз г¿л¿н мен арнаймын сага гана,
Жаш с¿й¿¿м кєп к¿тт¿рбєй келчи мага.
Жашыл бак арасында бирге отуруп,
Жаўыртып ыр ырдачы Шахрезада.
(Кайырма)
Балалык
Билбепмин мен мезгилге багынаарын
Билбепмин балалыкты сагынаарым
Билинбей єткєн кїнгє куштар болуп
Билбепмин жашоо суудай агылаарын
Кайырма:
Жылга жыл кошуп жанашып
Жылдыздай учтуў каратып
Жылуулук берип ємїргє
Жылп этип кеттиў адашып
Ачылган гїлдєй балалык
Арзуулар сенден жаралып
Сезилбей єткєн кїндєргє
Сезимди козгоп алалык.
Учкан куш мезгил сени жазыра албай.
Утулуп убакытка жай кыла албай
Улутунуп отурам аргам жоктоп
Уурдалган балалыкты кайрый албай.
(Кайырма)
Элимдин ж¿рс¿н эсинде
(Обону Жакып агайдыкы)
Мына б¿г¿н, мына б¿г¿н
Тушообуз биздин кесилип.
Биз сахнада, биз сахнада,
Жаштыктын к¿н¿н кечирип.
Кайырма:
Жаштык, шаттык бирге болуп,
Кєў¿лдєрд¿ бийлесин.
Жаўы ырлар, жаўы обондор,
Биздин тилек, биздин максат,
Жаз г¿л¿ндєй г¿лдєс¿н,
Келип тургун биздин кечеге.
Кала берсин, кала берсин,
Ырыбыз элдин эсинде.
Жана берсин, жана берсин,

К¿ч алып к¿лк¿ сезимде.
(Кайырма)
Кош болгула, кош болгула,
Кайрылып кайра келебиз.
Ыр-к¿лк¿н¿ тамашаны,
Тартуулап элге беребиз
(Кайырма)

Ар кыл темадагы ырлар
Мен киммин
Мен киммин адашып келген сымал,
Катарында адамдын жашап ж¿ргєн,
Мен киммин жан кечтидей,
Жашоодон,¿м¿ттєн да тажап б¿ткєн.
Мен киммин, соолгон суудай акпай калдым,
Мен киммин эч бир жанга жакпай калдым.
Мен киммин? Неге ушундай адам болдум?
Єз¿мє єз¿м дагы батпай калдым,
Єк¿н¿ч кайгы басып ж¿рєг¿мд¿,
Єрттєн¿п мен єз¿мчє жаман болдум.
Мен киммин? Бул д¿йнєгє пайдам барбы?
Куу тагдыр желкесинде кумурскадай,
Акыл эс айран калды,
Мен киммин? Мен киммин?

Трактор
Айтыла турган арман кєп,
Агабыз биздин Калманбет.
Кыш бою оўдойт трактор,
Кыйратып жазга салам деп.
Жаз келип айдоо элетте,
Жабылып элдер жер эксе.
Жалдырап карап турабыз,
Анткени биздин трактор,
Бузулду жете электе.
Ойгонуп анан жаз алды,
Онтогон оору басарбы?
Обу жок бул тракторго,
Отуз к¿ндє он жолу,
Операция жасалды.
Айла жок тура кеселге,
Айтпайбыз муну бекерге,

Тарылдап ¿н¿ чыкты эле,
Баарыбыз турдук с¿й¿н¿п,
Барчудай болуп чет элге.
Картайды биздин трактор,
Тетигин оўдоп тазалап,
«Утилге» эчак чыгарбай,
Ушуга чейин с¿йрєгєн,
Калманбет агам азамат.
¯м¿т менен
Жазымыш деп айтабыз биз,
Жазылган жарткандан.
Ырыскы чачат дейбиз,
Ыроолоп таў аткандан.
Адамзат бул єм¿рдє,
Жашоого тийишт¿¿ деп.
Бир єм¿р аз убакыт,
Болгону кейишт¿¿ кеп.
Адамдар бирибизди,
Бирибиз колдойлучу.
Жамандык жакка баспай,
Жакшылык ойлойлучу.
Армансыз єтк¿дєй сен,
Єм¿р¿ў ойлон жакшы.
Тике ажал качырса да,
¯м¿тт¿¿ болгон жакшы.
Азыркы заман
Илгерки эмес азыркы замандагы
Ирип кеткен кыялдар санааўдагы
Ишенимин жоготуп келечектен
Ит турмуш деп сєгїнгєн балаў дагы
Заман келди башкага єзгєрїлмє
Пейил кетти дешет эл кєз кєрїїнє
Жасасаў да адамга ак ишиўди
Жакшылыкка жамандык бєктєрїлмє
Кейибейлик кєўїлдїн чєккєнїнє
Кек тутпайлы бирєєнїн сєккєнїнє
Адам болуп жашайлы негизгиси
Ал турмуш бар айлантар кєк бєрїгє
Баш ийдирер єзїнїн єктємїнє.
Азиз адамдын арманы
Кєрбєйм¿н єтєт кургур жалган д¿йнє,
Камалып олтурам бир жалгыз ¿йдє.
Эл кєргєн жарыктыкты буйрубасаў,
Кудайым анда неге жараттыў ‘’/
Азиз кєз жанга батты жанга батты,

Куу тагдыр ылгабадыў караны акты.
Селейип турсам дагы кєєдєн¿мєн,
Сел болуп кайгы муўум агып жатты.
Жетелеп ж¿рч¿ энем сексен жашта,
К¿йєєр¿ жок энемдин менден башка.
Бир к¿н¿ жетеленип келе жатып,
Чалындык уркуйган бир жалгыз ташка.
Энекем экєєб¿з теў катар кулап,
Кармашкан бойдон т¿шт¿к жерге сулап.
Темселеп энеке деп тапканымча,
О д¿йнє кеткен экен алыс узап.
Айрылдым оо энеке кайда бардыў,
Уулуўдун зарына чок зарын салдыў.
К¿йг¿з¿п т¿т¿н¿, жок чокко салып,
Мен эми бул д¿йнєдє жалгыз калдым.
Мени эми ким жетелейт, ким башкарат,
Чай ич деп ким боор ооруп, ким кєз салат?
Карысаў да мен шордуунун багы элен го,
Энеке мени кими багып алат?
Актабай ак с¿т¿ўд¿ калдым эне,
Шум тагдыр азиз кылып салдыў неге.
Албаган єч¿ў болсо алып алгын,
Оо кудай тозогуўду берчи келе.
Кордодуў айланам б¿т караўгылык,
Басамын кудайлап мен араў жылып.
Ж¿ргєндє энемди да тартып алдыў,
Оо тагдыр сєз айталбайм сага сылык.
Курчаптыр мени кара т¿н б¿л¿г¿,
Уланып бул турмуштун бир ¿з¿г¿.
єк¿тт¿¿ єм¿р с¿рєм арга канча,
Бул болсо турмушумдун бир ¿з¿м¿.
24.03.93

Пародиялар
Кєлч¿ктєг¿ ай
(Т.Кожомбердиевдин ушундай аттуу ырына пародия)
Айдай болгон сулуу кыз,
Арак ичип алыптыр.
Кєп ичкенби, сыягы,
Кєлч¿ктє уктап калыптыр.
Кєп кєр¿н¿п кєз¿нє,
Аттай албай калганбы?
Кєлч¿ктєг¿ ай дешип,

Кєргєн элдер таў калды.
Табиятка суктануу
(Алыкул Осмоновдун ушундай аттуу ырына пародия)
Кандай сонун кыйылган тал-теректер,
Баары бирдей, баары тегиз кыркылган.
Кєў¿л тоюп кєркєм¿ўє «суктандым»,
Ооо, Ала-Тоо кєр¿п алып сыртыўдан.
Тээ бир кезде токой эле жыш болгон,
Эл ал кезде отун алып жакчу эмес.
Ойдо жокто малы кетсе жоголуп,
Отуз к¿н¿ издесе да тапчу эмес.
«Не болду экен ууру алдыбы малды» деп,
«Нерви» короп ¿й¿ндє тынч жатчу эмес.
А азырчы баары тегиз «сопсонун»,
Кєргєн кезде кєў¿л¿ў тез бєл¿нєт.
Жєєк-жєєк болуп турган д¿м¿рдєн,
Жєргєлєгєн жєргєм¿ш да кєр¿нєт.
Мына ушундай табийгатка жинденип,
Уй уурдаган киши гана сєг¿нєт.
Адамдардын «асылдыгын» карачы,
Табияттан эч аябайт «жардамын».
Таў азандан вальска т¿шєт тал-терек,
Музыкасын угуп араа, балтанын.
Мен дагы анда бир д¿м¿рдє олтуруп,
«Мээм сергип» ушу ырды жазганмын.
¯ч чындык
(Казак элинин улуу акыны Бухар Жырау Калкаман уулунун «Їч чындык»
деген ырына пародия)
Алтымыш жашка барса да,
Атаандашсыз калса да
Ємїрї єтїп кеткиче
Ажо болуп алса да
Бийликке тойбойт кыргыздар.
Армансыз жашап жїрсє да
Арзууга башын ийсе да
Алты аял эмес чынында
Алтымышты сїйсє да
Аялга тойбойт кыргыздар.
Кєп єлкє кєўїл бурса да,
Гумжардам берип турса да
Жарыгы тийип ар дайым,
Жакшы эле колун сунса да
Карызга тойбойт кыргыздар.

Айыл атуулу
(Агам Итикулов Таалайдын жаркын элесине арналат.)
Баш кєтєр¿п чыгып биздин айылдан,
Баралына келбей єм¿р жабыккан.
Боздоп ыйлап кала берди эл-журтуў,
Бороонуна шум ажалдын кайыккан.
Кырктын кыры сиз ашуучу бел беле,
Кырсык жолдон неге тойбойт Жер эне.
Ажал ¿ч¿н жєнєкєй жан болсо эгер,
Айылы ¿ч¿н аска-тоого теў эле.
Айрылган соў болбойт тура тирилмек,
Андай болсо, б¿т айлыбыз с¿й¿нмєк.
Арга жоктон баш ийишти тагдырга,
Ата-энеў, Айбек, Айжамал, Билимбек.
Таалай дешип сыймыктанып келишкен,
Достору эми чыга алышпай кейиштен.
Элесиўиз кала берет ж¿рєктє
Кудай єз¿ орун берсин бейиштен.
Агай
(Агайым Байгазиев Чодоштун жаркын элесине арналат)
«Тынчтангыла» сабагыбыз башталды,
Билим менен сугарчу эле жаш жанды.
Бул ємїрдє унутулбас эч качан,
«Агай» деген эў сыймыктуу ат калды.
Сабак берген эле агайым тарыхтан,
Замбиректер тоо-талааны жаўырткан.
Баарыбыз теў кєчїп башка дїйнєгє,
Карап турган сымал аны алыстан.
Токтоп мезгил ошол жакта жїрчїбїз,
Агай менен кошо жоону сїрчїбїз.
Тамашага салып кээде жылмайса,
Класс толуп жаўырчу эле кїлкїбїз.
Эсте дайым акыл-насаат кебиўиз,
Эстейт ар бир окуучуўуз, элиўиз.
Жїз бєлсє да арабызды ач ажал,
Жїрєктєрдє дайым жашай бериўиз.

Балдар ыры
Жамал менен Шералы
Кепшеп жатса кара уй,
Кичинекей Шералы,
Кєр¿п алып таў калды,
Сагыз чайнап жатат деп,
Баарыбызга жар салды.

Уйга берген сагыздан,
Таене мага берчи деп,
Баштап калды жаўжалды.
Угуп алып Жамалка,
Уйга чуркап барганы,
Канакей деп сагызы
Оозун тиктеп калганы.
Бала кезде мындайлар,
Боло берет турбайбы.
Эс киргенге т¿ш¿н¿п,
Эжекеси Нурзада,
Мыйыгынан жылмайды.
Алгачкы кар
Кар да жаады аппак болуп айлана,
Карды жиреп келе жатам жай гана.
Мен алыста ж¿рсєм дагы тууган жер,
Ойлоп сени боло берем сарсанаа.
Балким сенде кар болсо да аз чыгар,
Бєбєктєр¿м карды кєр¿п каткырар.
Алаканын тосуп улам алдыга,
Алгачкы ирет жааган карды жактырар.

Аты жаман жєн¿ндє ырлар
Арак жана адам
Арак ичип адамдар арак ичип,
Эртеси єл¿¿ч¿дєй жалап ичип,
Кейигенде не пайда ден соолуктун,
Жолун бууп кеткенсип кара мышык.
Жаман жолду адам бат жєндєйт экен,
Жакшы жолго опоўой кєнбєйт экен.
Бир сындырым нан жесеў т¿гєнєтт¿р,
Бир стакан арагыў тєлдєйт экен.
Деги турмуш биз ойлор каакым бекен?
Ден соолуктан бизге арак жакын бекеен?
Тунук болсо тукуму кыргыздардын,
Турмуш деген оўолор закым бекен?
Єз¿ў куткар арактан, оо жараткан
Оо, жараткан ай-ааламды жараткан,
Кечир эгер т¿з жолуўдан адашсам.
Чамасына карабай кєп ичем деп,
Чалып ийбе араў басып баратсам.
Кечир, кечир мага окшогон пендеўди,
Маўдайыма жаздыў экен эмнеўди.
Иче турган к¿ндєр эгер кєп болсо,

К¿нєє анда сендеби же мендеби?
К¿нєє менде, к¿нєє болбойт Кудайда,
Єз¿мд¿-єз¿м салбайынчы убайга.
Элдер жылдап ичкен арак мен ¿ч¿н,
План сымал толчу болду бир айда.
Єчєг¿ш¿п бир ш¿мш¿ккє барасам,
Єз¿ў куткар арактан, оо Жараткан.
¯чилтик айтыш
Мен – ашказан – арак
Мен:
Ойлонбой ж¿р¿п баштаган,
Ооруттуў мынча, ашказан?
Айыга турган т¿р¿ў жок,
Арактан эми качпасам.
Ашказан:
Туура айттыў, досум, акылды,
Менден да арак жакынбы?
Бекер деп дагы кєп ичсеў,
Беремин чындап акыўды.
Арак:
Итийдей болгон жалгыздар,
Ичесиў али жай, кыш бар.
Доо коюп мага бир паста,
Дос боло калган байкуштар.
Ашказан:
Уктуўбу, айткан сєздєр¿н?
Уялбай мунун кєпкєн¿н.
Жалгызы чыны жалгызмын, мага
Жардамы тийбейт єпкєн¿н.
Арак:
Али кєп менде жосундар
Айттыра турган оозум бар.
Таяна турган єпкєўє,
Тамеки деген досум бар.
Ашказан мага:
Т¿ш¿нг¿н Таалай болгонун,
Т¿з эмес баскан жолдоруў.
Таштасаў арак, тамеки,
Талаш эмес сени колдоорум,
Талаш эмес жолуў оўдооруў

