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Қарақалпақ халық аўызеки керкем дөретпелери ишиндеги киши жанрл ар - милл ий-мәдений
дөретиўщилик орталығымызда узақ ўақытлардан берли қәлиплесип, раўажланып кия гырған,
бирнешше дүркин әўлад ўәкиллериниц руўхый талапларын қанаатлаидырыўға хызмететкен
бийбаҳа қәдириятларымыз саналады. Олар сезилерли дәрежеде қысқа көлемге ийе болса
да, мазмуны бойыиша салмағы басым, қулақтан кирип тәнге жаиылатуғын тәсиршец күшке
ийе, адамныц адамгершилик негизлерин, ағла пазыйлетлерин ҳәртәреплеме жетилистириўге
бағдарланған өзгешеликлери менен де дараланып турады. Булар қатарына нақыл-мақаллар,
термелер, толғаўлар, айтыслар, жумбақлар, жацылтпашлар, балалар фольклоры үлгилери
киреди. Қолыцыздағы көптомлыққа таярлаған материаллар усы киши жанрлардан ибарат
болып, олар ата-бабалардыц мәдений мүлки сыпатында заманагөй имканиятлар нәтийжесинде
мәцгилесиў басқышларына өтип атырғанлығы менен де айрыкша әҳмийегли.
Басылымнан орын алған нақыл-макаллар төрт түрге бөлинди, термелер менен толғаўлар бирбиринен ажыратылды, айтыслар - еки том, жацылтпашлар - бир том, жумбақлар - еки том ҳәм
балалар фольклоры үлгилери - еки том түринде жикленип, жанрлық белгилери бойынша ҳәр
бири дара-дара томлық ҳалатларға келтирилди. Бундағы мақсетимиз: китап ықласбентлерине
жецилликлер туўғызыў, фольклортаныўшы, әдебияттаныўшы, мәденияттаныўшы қәнигелерди
әмелий-илимий мағлыўматлар менен тәмийинлеў ҳәм улыўма китапкумарлар қәўимин миллий
руўхый мийрасларымыздыц дүрдана үлгилери менен таныстырыў, қәдириятларымыздыц
буннан да былайғы өмиршецлигин беккемлеўден ибарат.
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« Ҳ әр қ а н д а й х а л ы қ я к и м иллет т иц
мәнаўиятын оныц тарийхынан, өзине тән
урп-әдет ҳәм дәстурлеринен, турмыслық
қәдириятларынан бөлекҳалда көз алдымызга
келтирип болмайды. Бул баедарда, әлбетте,
м ән а ўи й м и й р а с, м әд ен и й байлы қлар,
әййемги тарийхый естеликлер ец әҳмийетли
факторлардыц бири болып хызмет етеди».

ИСЛАМ КАРИМОВ
А Л ҒЫ С Ө З

Кррацалпақ халыҳ аўызеки дөретпелериниц кшии жанрлары тематикалык жактаи ҳәрқыилы
болып, олар ҳәр бири өз алдына жеке мазмунлык. ҳәм идеялық ўазыйпаларды сэўлелендириўге
багдарлатан. Бизиц ата-бабаларымыз ззел-эзелден сөз өнериниц усталары сыпатында өз ойпикирлерин, сезим-туйгыларын кысца ҳэм анық аигпып, басынан өткерген унамлы да, упамсыз
да кеширмелеринен үйренген турмыс тэжирийбелерин бир-еки катар менеи тастыйықлаўды,
ягный токсан ойдыц түйинин бир соз бенен шешип бериўди дэстүрге айландыргап. Мэселеи,
бир гана наҳыл сөзде сэўлеленген түсиник тутас бир көлемли шыгарманыцмазмунын бериўи
мүмкин. Ал, жумбаклар болса бизди ой тецизиниц ушы-қыйырсыз айдынларында жүзиўге
мәжбүрлейди. Жацылтпашлар сөйлеў қэбилетимизди бекқе-млейди. Термелер туйгы сезимлеримизди тебирендиреди, толгаўлар толқытады, толгандырады ҳэм т.б. Бул киши жаирлар
үлкен-үлкен дэўирлик қатламлардыц жемислери болып, миллий этикалық, эстетикалық
түсиниклеримиздиц дэреклери сыпатында терец эҳмийетке иие.
Ата-бабаларымыздыц доретиўшилик дэстүрлеринде перзент дүиьяга келгеннен баслап жигит болгата шекемги аралықтагы ықлас-нийетлери, арзыў-эрманлары, үмитлери - пүтии бир
балалар фольклоры үлгилерин пайда еткен. Балалардыц өзлери озлери ҳаққындагы дөретпелери
қаншадан-қанша айтып ада ете алмайтугын көркем үлгилерди, сөз ойынларып қурайды. Олар ер
жеткеннен кейинги турмыс талапларына муўапықлаеқан жуўап-айтыслардыц жүзеге шыгыўы
- миллий өзлигимизди ацлатып гана қоймастан, халҚымыз дөретиўшилик қәбилетлериниц
қаншелли кец ҳэм терец екенлигин де көрсстеди. Ҳақыйқатында да, қыз бепен жигит
айтысларыныц бийгпәкирар үлгилери. қарақалпақ халық поэзиясында кец орын ийелегенлиги
түркитиллес еллер, ҳэттеки, дүнья халықлары орталыгыпда да тэн алынады. Усы басылымга
таярланган фольклорлық маглыўматлар ата-бабаларымыздыц мэдений турмысындагы ушқыр
ой-пикирлерин, даналық, тапқырлық үлгилерин, өз эўладларына болган ықлас-нийетлерин,
балалардыц, жаслардыц турмыс машқалаларын сөз ететугын усындай тутас поэтикалық
дөретпелерден ибарат.
Нақыл-мақаллар -узақ эсирлер даўамында атадан-балага отип киятырган муқаддес руўхыи
мүлкимиз есапланады. Нақыл-мақаллардыц пайда болыў дэреклери миллий сана-сезимлеримиздиц
пайда болыў, қэлиплесиў ҳэм раўажланыў дэўирлери менен тыгыз байланыста жүзеге келген. Себеби, олардыц мазмун бирликлерииде генетикалық багдардагы түсиниклер менеп бир қатарда,
типологиялық характерге ийе болган, жуўмақласқан ой-пикирлер көплеп ушырасады ҳэм олар
тиккелей турмыслық тэжирийбелеримиздиц нәтийжелери сыпатында баҳаланады. Сонлықтаи
да нақыл-мақалларды миллетимиздиц өсип-раўажланыў басқышлары менен бирге омир сүрип
киятырган сарқылмас байлыгымыз сыпатында тэи аламыз.
Нақыл-мақаллардыи миллий орталыгымызда атқаратугын ўазыйпасы - қандай жэмийетлик
қатлам болмасын, сол жэмийет агзаларын аўызбиршиликке, татыў жасаўга шақырыў, ўаташа,
атамэканга садықлық туйгыларын қэлиплестириў, кәсип-өнер ийелеўдиц эҳмийетлилигин
түсиндириў, халықлық дэстүрлеримиздиц өмиршецлигин тэмийинлеў, ец баслысы, ҳэр қандай
ҳалатта да жақсы менеи жаманды бир-бирииен ажырата билиў, саналылыққа тэрбиялаўдан ибаwww.ziyouz.com kutubxonasi

рат. Накыл маҳаллардыц кахармаплары —халыҳ, аныгырагы —халыҳ даналыгы. Дөретиўшилери
де, аткарыўшылары да, тыцлаўшылары да - халыҳ. Оны ҳзрбир адам өзиише пайдаланыў имканиятларына ийе. Соныц ушын да ол ел-халык арасында ец коп таралгаи аўызеки жанрлардан
бири болып, турмысьшыздыц барлыҳ тәреплерин өз мазмўнларында жэмлестиреди.
Наҳыл-макалларды жыйиаў ҳзл< жзриялаў жумыслары XIX әсирдиц аҳырынан баслап, пүткил
XX эсир даўамында ҳэм ҳэзирги гэрезсизлик дэўиринде де даўам етип атыр. Маглыўматларга
караганда, ҳаракалпаҳ халыҳ иаҳыл-маҳалларын ец дэслепки жыйнаўшылар ҳэм жэриялаўшылар
катарында Н.П.Остроумов, Ш.Ўәлийханов, А.Диваевлардыц исмлери тилге алынады. Кейин ала
бул ийгиликли жумысты орыс алымы Н.А.Баскаков даўалт еткен. Бирак бул жыйналган ҳэм
жэрияланган материаллардыц көлеми огада аз болып, жанрдыц толык көлемин өз ишине ҳамтый
алмайтугын еди. Усы кемис-кутыҳларды толыҳтырыўда жергиликли алымлардан НДэўкараев
ҳэм К-Айымбетовлардыц хызметлери айырыкша. Әсиресе, К-Айымбетов наҳыл-маҳшхларды
арнаўлы түрде жыйнап, үйренип, бир катар илимий маҳалалар жәриялады, накыл-маҳаллар
топламларын бирнешемэрте баспадаи ишгарды. Буннан тысҳары, ҳараҳалпаҳ накыл-макаллары
менен ҳызыгыўшы КБердимуратов, И.Юсупов, Р.Хожамбергеиов, Т.Генжемуратов, Ә.Шэрибаев,
А.Әбдихалыков, Ө.Нургалиев, А.Кулымбетов ҳэм т.б. жанкүйерлер тэрепинен топлаюан материаллар ӨзР ИА КБ фундаментал китапханасыныц ҳолжазбалар фондыида саҳланбаҳта.
Наҳыл-маҳалларды жыйнаў жумыслары 1960-жыллардан баслап аирыҳша ҳзўиж алды. Фольклоршы алым КМаҳсетовтыц басшылыгында караҳалпак фолъклоры бөлимиииц хызметкерлери ҳэр
жыл сайын арнаўлы фюлъклорлык экспедициялар шөлкемлестирип, халыҳ аўызеки доретпелердиц
басҳа жанрлары қатарында наҳыл-маҳалларды топлаўга айырыкша дыҳҳат аўдарды. Нәтийжеде,
бурын жэрияланган ҳэм жэрияланбаган маглыўматлар гпийкарында караҳалпак фольклоры
көптомлыгыныц тортинши тбмы филология илимлериыиц кандидаты Т.Нийетуллаевтыц
таярлаўында жәрияланды. Буинан тысҳары, 2010-жылы Махмуджан Абдуллаевтын «Аталар
сөзи - аҳыл» китабгя жарыҳ көрди. Хәзирги бизиц баспага таярланган материалларгямыз усы
маглыўматларды синтезлестириў менен биргеликте, жацадан жыйналган материалларды
системаластырыў, тематикалыҳ өзгешеликлерин аиыҳлаў, зэрүрли жерлеринде текетологиялык
баҳлаўлар жүрги.шў нғтийжесинде баспага таярланды.
Накыл-макалларды тематикалык түрлерге ажыратыўда шэргплилик приниипи ҳолланылдШ.
Себеби, жыйиалган маглыўматлар ҳэрҳыйлы багдарда, аралас ҳалында топлатан ҳэм бурынгы
басътымлардагы үлгилерге сүйене отырът, оларды еле де толыҳтырыў, окыўшыларга жециллик
туўдырыў маҳсетинде ири-ири түрлерге ажыратыў зэрүрлиги туўылды. Тутас алгаида, накылмаҳаллардыц өзи төмеидеги төрт. томды ҳурады.
1. Атамэкан, ел-журт, шацараҳ машҳалалары ҳаҳҳындагы наҳыл-маҳаллар. Ўатан,
атамэканга садыклык идеясы - караҳалпаҳ фолъклорыныц баслы темасы. Әсиресе, бул мәселеде
иаҳыл-маҳа,\лардыц орны өз алдына. Олар ҳысҳа, ыҳшам, огада тэсиршец болып келеди. Айтылган
созлер саиамызды тез бийлеп алады ҳэм туўылган мэканга болгаи сүйиспешиилик сезимлерин
илаҳий нурларга болейди. Нэтийжеде, усындай ҳасыл тўйгылардыц епкини ҳэлбимизден жай алган
аўызбиршилик, дослыҳ, меҳир-мириўбет киби түсиниклеримизди кецейтиўге, терецлестириўге
хызмет етеди. Минеусылайынша атамэканга садыклыҳ сезимлеримиз аўызбиршилик ҳәм дослыҳ
идеялары менен пүтии бир тутаслыҳты курайды. Соны да айтыў керек, наҳыл-маҳаллардыц
барлыгы да тематикалыҳ жактан бирин-бири ҳоллап-ҳуўатлаўшы мазмунларга, белгили
дэрежеде идеялыҳ үйлесимлиликлерге ийе. Усыидай жагдайларды есапка алган ҳалда. ҳәм олардыц
араларындагы мэнилик байланысларды еле де аныгырак түсиниў маҳсетинде өз алдына ажыратып алынды.
2. Инсап ҳэм инсаныйлъщпазыйлетлер ҳаҳҳындагы наҳыл-маҳаллар. Ҳэрҳыйлы минезҳулҳлардыц пайда-зыянын, жаҳсы-жаманын сэўлелендириўши наҳыл-маҳаллар, кайсыхалыҳ яки
миллет оолыўына ҳарамастан, тек бир гана маҳсет ушын —жэмийет ўэкиллерин жаҳсылы кҳа
тэрбиялаўдан ибарат болады. Ҳараҳалпаҳ халыҳ накыл-маҳаллары да усындай эҳмийетли
өзгешеликлеримененузак дэўирлердаўамындахалҳымыз орталыгында ҳолланылып келген. Оларда
адам каидай болыўы керек, өзин ҳай жерде ҳалай услаўы керек, ата-аналар менен перзентлердиц
өзара ҳарым-катнас мэселелериниц зэрүрликлери ҳандай, акыл-нәсцятлар ким ушын, неушын
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айтылады ҳэм т.б. сыяқлы жәмииетлик мазмундагы сораўларга жуўап түринде паида болган.
Накыл-макаллар шацарақ руўлыгершилигин жолга қойыўда, жэмийетлик талапларды унамлы
багдарда шешиўде, өзара дослықты, ауызбиршиликти тзминлеўде ҳэм т.б. мэселелерде өзине тэн
кодекс хызметин атқарган. Бул нақыл-мақаллардыц ец баслы хызмети - жақсы менен жаманды
бир-биринен ажырата билиўҳэм жақсылыктыц нэтийжелерин түсиндириўден ибарат. Соныц
ушыи да олардыц мазмун бирликлеринде көбииесе контрастлық характердеги сыпатлаўлар
жийи ушырасады хэм бул усыл түсиныклерди тез қабыл етиў қғбилетимиздиц қэлиплесиўин
тэм ийинлейди.
3. Турмыслық талаплар ҳэм үрп-эдетлер ҳаққы ндаш нақыл-мақаллар. Миллии
дэстүрлеримиз, қэдириятларымыз да өз алдыиа бир дүиья, Ьуида инсанды тууылгаинан баслап соцгы демине шекем миллий-турмыслық үрп-эдет, салт-дэстүр қатнасларын қэстерлеп
саҳлаўга шақыратугын, ата-бабалардыц тутқан жолына, үгит-нэсиятларъша садықлық сезимлерин тэрбиялайтугын, турмыста өз орнын табыўга талпындыратугын көркем соз үлгилери,
той-мэресимлерге, үрп-әдетлерге, ҳэзил-дэлкекли кеширмелерге, денсаўлыққа, тазалыққа ҳәм
т.б. турақлы тутынымларга байланыслы нақыл-мақаллар дүркимлери жэмленгеи. Булар тутасыменен турмыс зэрүрликлери нәтийжесинде қәлиплесип, раўажлапып, ҳәрҳандай дәўирлик
катламлардыц белгилерин өз мазмунларына сицирген ҳасыл сөз дүрданалары болып есаплаиады.
4. Кэсип-өнер, ўақыт ҳэм мэусимлер ҳаққындагы нақыл-мақаллар. Нақыл-мақаллардыц
гпагы бир салмаҳлы түри турмыслыҳ факторлардыц мысалында узақ эсирлер даўамында
орталыгымыздан орын алып келген, тиришилигимиз дэреги болган кэсип-өнерге, тәбият
қубылысларына байланыслы болган маглыўматлардыц бирлигин қурайды. Апш-баоаларымыз
эзелден ацшылық, дийканшылық, шарўаитлық, балыкшылық, зергершилик ҳэм. т.б. кэсип онерлери
менен шугылланып келгени мэлим. Усындай турмыслық мүтэжликлерин қанаатлаидырыў ушын
тзбият қубылысларын бақлаў, олардан оз турмыс тэжирийбелериI<де узақ пайдаланыў туўралы
нақыл-мақал түриндеги шешимлер эўладтан-эўладҚа отип, бизиц күнимизге шекем жетип
келген. Буидай нақыл-мақаллар тийкарынан турмыслық тәжйрийбелердиц жемислери болып,
тутасы меиен халықтыц, ми,\леттиц ийгилигин қоллап-қуўатлаўга қаратылган,
Нақыл-мақалларды усыидай тақылетте тэртиплестириўдеи гөзленген мақсет - биз ушын
зэрүрли. болган материаллардыц мазмунында миллий-дэстүрий қатнаслардыц оз алдына дараланып турганлыгын, эмелий эҳмийетин көрсетыўден ибарат, Бул томнан орын алгаи нақылмақаллар миллийликтиц жеке белгилерин, инсанныц оз турмыс машқалаларына аиырықша
көзкарасларып аныҳ сыпатлап бериўши озгешеликлери менен баҳалы.
Термелер - ҳаракалпак халық поэзиясыныц ески тпүрлериниц бири, Оныц атпқарыўшылары
жыраўлар менен баҳсылар болган. Кдрақалпақлар арасында термелерди кобыз жэрдемииде
аткарыў- эййемнен киятырган дэстпүр. Бултуўралы «Корқыт ата» кшпабындаанық белгилеп
отилген. Термелердиц айырым үлгилери «Ески түрки жазыўлары» текстлеринде де көринеди.
М.Кдшгарийдиц сөзлигинде де терме текстлеринен мысаллар келтирилген. Улыўма алганда,
термелер - түркитиллес халыклар арасында орта эсирлерде күшли раўажланган, тийкаргы
мазмуны акыл-нэсияттан ибарат болган, огада. тэсиршец, заўық пенен айтылатугыи айырықша
жанр. Термелер қобыз беиен атҳарылыўга бейимлестирилген жети-сегиз оуўынлы турақлы
уйқасларга ийе ҳэм оларда редифлик усым\ар басым. қолланылады.
Термелерде ўақыялық фактлер сөз етилмейди. Олар ылгый адамлар араларындагы эдепикрамлылық қэделерин сақлаўга багдарланган, жақсы. не, жамаи не, бахыт не, кайгы не, өмир нс,
өлим не, ашшы не, душшы неҳэм т.б. да көплепруўхый-психологиялық кеширмелеримизди терец
түсиниўге хызмет етеди. Термелердиц тийкаргы темасы болган ақыл-нэсиятлар турмыслыҳ
машкалаларга тийисли барлык ис-ҳэрекётлердиц нэтийжелилигин тэмийинлеўге ҳаратылгаи.
Термелердиц атпкарыўитлары да, дөретиўшилери де жыраўлар болган. Бираҳ олар вариантласыў
басҳышларын бастаи кеширгеинен кейин доретиўши авторлардыц атлары ескерилмей, умытылып кеткеи болыўы мүмкии. Бупыц мысалы сыпатында соцгы ўаҳытларда пайда болган.
Есемурат жыраў, Курбаибай жыраў', Кыяс жыраў ҳэм т.б. атқарыўшылардыц термелерин атап
өтиўимизге болады. Термелер эдетте той-мерекелерде, көпшилик жыйналган орынларда, белгили
бир дэстанды баслаўга кирисер алдында атқарылган. Усындай имкаииятлардыц нэтийжесинде
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ҳэм көпшиликтиц руўхый зәрүрликлерипе ҳонымлы болганлыҳгпан, термелер миллий-мғдений
орталтымызда узак дэўирлердеи бери жасап келмекте.
Термелерди оз алдына жэриялаў жумысларыиа айтарлыктай кеўил бөлинбей атырганын атап
өтиўимиз зғрүр. Себеби олар бирдейиие толгаўлар менен аралас ҳалында баспага гпаярлаиган.
Изертлеўши Т.Нийетуллаевтыц «К,аракалпақ термелери» деген атама менеп шыкҳан китапшасыпан баща, К.Мәмбетовтыц таярлаўында жарЫқ көрген. «Каракалпак толгаўлары» (1995),
авторлар жэмддти таярлаган «Каракалпаҳ халык термелери» (1996) атамасындагы китаплар,
Т.Нийетуллаевтыц ҳарақалпаҳфольклоры көптомлыгыпыц4-томына киргизилген «Кдрақалпақ
халық нақыл-мақаллары» (1978) китабында да қосымшаматериаллар түринде пайдалайылган.
Еиз усыидай жагдайларды есапқа алып, бурыи жэриялаиган ҳэм жэриялаибагаи терме текстлериие текстологиялық бақлаўлар жүргизип, қолжазба фоидымыздагы лгатериалларды, дэстаиларда
қолланылган термелерди жыйнап, жеке том дәрежесинде жэриялаў илажларын эмелге асырдық.
Булардаи тысқары, томды толықтырыўда Соппаслы Сыпыра жыраў, Асан Кайгы, Мөцке,
Мүйтеи жыраў, Жийеи жыраў, Аймақ жыраў, Шацқай жыраў, Сыбай абыз, Ерполат жыраў,
Есемурат жыраў, Кыясжыраў, Курбанбай жыраў, Беглсурат жыраў, Батырбай жыраў, Өткелбай
жыраў, Айдар жыраў, Жумабай жыраў, Наўрыз жыраў, Үристем жыршы ҳэм т.б. термелерииеи
пайдаландық. Жоқарыда аты корсетилген жыраўлардыц копшилиги толгаў дөретиўшилери де
болып есапланады. Биз жанрлық принципке тийкарлаиган ҳалда, олардыц толгаўларын ажыратып
алып, қайта көрип шыгыўымызга ҳәм бурын жәрияланган текстлердиц түпнусқага қатиасы
мэселёлерин анықлаўга, тийисли жерлеринде дүзетиўлер киргизиўимизге туўра келди.
Термелер өзлериниц лшзмунлық өзгешеликлерине ылайық узақ эсирлер даўамындагы атабабаларымыздыц турмыс мүтэжликлерин руўхый жақпит қанаатландыратугын, инсаига
күш-гайрат, жигер багышлайтугын мораллық кодексхышетин аткарганлыгы көзге таслаиады.
Толгаўлар - белгили бир тарийхый ўақыяларды эстетикалық усылда сэўлелендиретугын
сыпатлары менен басқа жаирлардаи ажыралып гпурады. Толгаўлардын. лгазмунында көбинесе атабабаларымыздыц басып өгпкеи жолларгяндагы аянышлы, муцлы, қайгылы жагдайлар жэмленген.
Олар белгили дэрежеде композициялық избе-изликке ыйе: ўақыялардыц басланыў, раўажланыў
басқышларын тәмиилейтугып ҳэм түйин-шешилглер арқалы жуўмаҳланатугып өзгешеликлери
көринеОи. Бирак. тпа тшшаулардъш^ барлъгк түрлери де бирдей тәртлиликке ийе елтес. Оларди>\

аиырымлары ўақыяларга билдиргшен көзқарас гпүриндеги баянлаўлар менен шеклениўи мүмкин.
Толгаўлар дүзилиси жагынан еркин баяи етцлетугын, рифшалық сэйкесликлери турақсыз, лекин
коркемлилик дэрежеси жоқары қош қ қатарларынан ибарат болып келеди.
Термелер сыяқлы, толгаўлар да жыраўлар репертуарынан орын алган ески қосыҳ дөретиўшилик
ддстүрлериниц даўамы сыпатыпда баҳалаиады. Улыўма, терме-толгаўлар көркем поэтикалық
багдардагы миллий поэзиямыздыц дэслепки үлгилери екенлиги ҳешкимде гүман туўдырмайды.
Толгаўлардыц халық поэзиясындагы атқарапгугын хызмети - ҳэрҳыйлы сыртқы тэсирлерден
жэбирленген жеке адамлардыц ямаса белгили бир жэлгээтлик топарлардыц қайгы-дәртлерии
бөлисиў, оларды үмитлеидириў, ийгиликли ислерге руўхландырыўдап ибарат.. Миллий
дөретиўшилик тэжирийбелерилшзге баслама болгаи толгаўлар бизиц күнимизге шекем толык
ҳалында жетип келе аллшган. Буиыц бир себебии биз жанрдыц мазмунлық өзгегиелигинде көрелшз.
Муцлы туйгы-сезимлеримизди атлдан балага мийрас етип қалдырыўга артықша ықлаеымыз
болмаган... Толгаўлар аз санда жыйиалганлыгыиа. қарамасгпан, апш-бабалардыц тарийхый турмысынаи дэрек беретугын бай маглыўматлары ҳэм сап коркемлиги менен баҳалы.
Томаўларды баспага пшярлаўда қолжазбалар фондыпда сақлаўлы фольклорлықмаглыўмагплардан
пайдалаиылды. Сондай-ақ, жоқарыда көрсетип өтилген китаплардан, жыраўлардыц репертуарларынаи орын а\ган материаллар тийкаргы дереклер хызметин атқарды.
Айтыслар - тематикалық, лгазмунлық ҳэм көркемлик-идеялык сыпатлары меиен баҳалы.
Соилықтан биз олардыц текстлерии тэртипке келтириў мақсетииде үлкен еки түрге ажыратып, ҳэрқайсысын өз алдыиа жэриялаўды лшқул көрдик. Себеби айтыслардыц улыўлга атҳарылыў
прииииплери бир-бириие усагаи менеп, мазмун бирликлери белгили бир түсиниклерге ийе, тийисли ой-пикирлердиц дөгерегииде шегараланып қалады. Буииаи тысқары, айтыслардыц жуўап
гпүри, ягиый, руқсат сораў-жуўап бериў түри миллий турмыслық орталыгымыздан орын
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алып киятырган болса, ишйырлар арасыидагы айтыслар жәмийетлик мэплерди, турмыслык,
машцалаларды соз етиўге багдарланган болады. Ягный, шайырлар айтысы жэмийетлик мәплерди
жеке көзцарастан сәўлелендириўдеи ибарат болатугын болса, жуўап айтыслары миллий
этикалъщ, эстетикалык талапларымыз бенен уйгынласкан ҳалда ҳэлиплесип келген..
1. Жуўап айтыслар - гештеклерде, кыз-жигитлер жыйналган орынларда ямаса арнап
танысыўга, ҳэзиллесиўге барганда айтылатугын болган. Аткарыўшылары кызлар менен жигитлер, цыз жецгелери, жигит агалары болган бундай айтыслар тийкарынан жаслар турмысын соз
ететугын жанр. Оларда ҳыз беиен ҳыздыц, ямаса жигит пенен жигиттиц айтысыў жагдайларын
ушыратпаймыз. Көбинесе жыныслык өзгешеликлер есапҳа алынган ҳалында, кызлар менен жигитлер арасындагы өзарамүнэсибетлерди сэўлелендиреди. Жуўап айтысларыныц биразлары бизге
шекем толыҳ жетип келмеген. Соныц ушын да олар үзинди туринде жийи ушырасады. Бириниц
жуўабы болса, сораўы жоҳ, ямаса керисинше. Бирак биз бундай жуўап айтысларын серелеп алып,
баспага таярлаўга ҳэрекет еттик.
Жуўап айтыслары туўралы маглыўматлар Бөлимимиз китапханасышлц ҳолжазбалар фондында саҳлаўлы дереклерден ҳэм бурып жэрияланган материаллардан алынды.
2. Шайырлар айтыслары - жанрдыц атҳарылыў дэстүринде баска фолъклорлыҳ жанрларда
ушыраспайтугын, ҳэр еки тэрептиц бир-бири менен сөз жарысына түсиўи менен сыпатланады.
Шайырлар айтыслары тийкарынан руў-ҳэўим, халыҳ, миллет жетискенликлерин, кемшиликлерин сөз етеди. Айтысыўшылардыц ҳэркайсысы оз ел-халҳыныц мэплерип коргайды, миллим
дэстүрлерин ардаклайды, бийлерин, байларын, батырларын, жигитлерин, ҳызларын ҳэм т.б. да
тулгаларды көклерге котерип маҳтайды. Керисинше, ҳарсы тэреп бундай туигыларды кабыл
етпей, өзлериндеги үлги пазыйлетлерди көтермелеўгеумтылады. Усыган ҳосымша, шайырлардыц
жеке нуксанлары да өткир созлер менен тэрипленеди. Шайырлар айтысыныц раўажланыў,
мазмунласыў басҳышлары усындай таҳылетте даўам етип, ец соцында жецилген тэреп өзиниц
сөзден утылганын мойынлайды ҳэм ҳарсыласыныц айтысыў шеберлигин көтермелеп ямаса
сый-саўгалар берип, биймэлел тарҳасады. Бундай ҳалатлар айтысларда жэмийетлик мораль
нормаларыныц уйгынласҳаиын көрсетеди ҳэм олардыц орталыктагы әҳмийетин белгилейди.
Шайырлар айтысыныц тагы бир кец таралган түри - сораў-жуўап айтыслары. Бунда дэсмедэс айтысыў дэстүри саҳланбаган, ал бир-бирине хат арҳалы сораў-жуўаплар алысыў дэстүри
басшылыҳҳа алынады. Тийкаргы ўазыйпасы - бир-бириниц дүиъятаныў ҳэбилетлерин сынап
көриўҳэм жәмийет ушыи зәрү]:> деп табылган гейпара мэселелердиц шешимин табыўдан ибарат.
Улыўма, шайырлар айтысы бойынша маглыўматлар көп тараўлы тематикалыҳ өзгешеликлерге
ийе. Биз бул маглыўматларды томга гпаярлаў барысында бурынгы жэрияланган материалларга
ҳосымша ҳолжазбалар фондындагы маглыўматлар менен байытып, оларды текстологиялыҳ
көзден өткериў илажларын эмелге асырдык. Атап айтҳаида, бурынгы басылымларда жүдә көп
ҳэте-кемшиликлер менен жэрияланган Кдзы Маўдуд пенен Сэпуўра қыз айтысы ҳолжазбалар
фондында саҳлаўлы араб имласынан илимий хызметкер А.Идрисов тэрепинен кирилл имласына
көширилди.
Жумбаҳлар - халык аўызеки дөретпелериниц ец белгили түрлериниц бири сыпатында.
өзиие тэн айырыҳша өзгешеликлерге ийе. Олар өзара рифмаласҳан кыска ҳосык ҳатарларынан
ямаса мэнилик байланысҳа ийе прозалыҳ баянлаўлардан ибарат. болып, сол жумбаҳ болыўы
тийисзат ямаса буйымлар соган уҳсас баска нэрселер менен бүркемеленип айтылады. Олардыц
атҳарыўшылары: айтыўшылар менен тыцлаўшылар жумбаҳларга тецдей катнаста болады.
Бири жумбаҳ айтса, бири жумбаҳты шешип бериўи тийис.
Жумбаҳлардыц объектлери тийкарынаи адамныц анатомиялыҳ сыпатламалары ҳэм
турмысҳа зэрүр буйымларды жасырын мэни берип тәриплеў болса, екинши бир үлкеи гпүри
тәбият, тэбият тэсиринде жаратылган өзгешеликлерди, ҳайўанларды, кусларды, дараҳларды
ҳәм ҳэрҳыйлы тәбият ҳубылысларын астарлап бериўден ҳэм олардыц шешимлерин аныҳлаўдан
ибарат. Жумбаҳлардыц руўхый дүньямызды байытыўдагы хызмети - ойлаў-пикирлеў, болжаў,
тэриплеў, баянлаў ҳәбилетлеримизди шыныҳтырады, сана-сезимлеримиздиц раўажланып
барыўына жол ашып береди. Апш-бабаларымыздан ҳалган ҳасыл мийрасларымыздыц үлгилерин
терецнен таиыўга ҳэм бүгинги күнде жүз берип атырган техникалыҳ жетискенликлер менен
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жаҳыннан танысып, билип, үйренип барыўга тийкар жаратып береди.
Кдракалпак халык жумбакларын жыйнаў ҳғм жэриялаў илажлары XIX әсирдиц соцгы жылларына туўра келеди. Аныгырагы, Орта Азия халыҳларыныц географыялык ҳэм этнографиялыҳ
озгешеликлерин үйрениўге келген шет ел альшлары Арал тецизи ҳэм Әмиўдэръя, Сырдэръяиыц
ҳуяр жерлеринде болып, отырыҳшы халыҳлардыц руўхый-мэдеиий турмысына тийисли маглыўматлар топлап, олардыц айырымларын жэриялап барады. Сол фольклорлыҳ
материам\ардыц ишинен жулюаҳлар да орын алгаи.Лекин жумбаҳларды өз алдына. жаир түрииде
жыйнаў ҳэм жэриялаў жумыслары өткен эсирдиц 20-жы\ларынан. басланып, ҳэзирге шекем даўам
етип киятыр. Бул ийгиликли жумысларды алып барыўда С.Мэжитов, К,.Әўезов, С.Е.Малов,
Н.А.Баскаков, А.А.Сокоу\ов, КАйымбетов, Н.Жапаҳов ҳэм т.б. да изертлеўшилердиц хызметлери гиреўли орын тутады.
Өткен эсирдин 60-жылларына келип жумбаҳларды жыйнаў жумыслары аиырыҳша ҳэўиж алды.
Әсиресе, ӨзР ИА КБ Н.Дэўҳараев атындагы Тарийх, тилҳэм әдебият институты ҳараҳалпак
фюльклоры секторыныц хызметкерлери бул исте жанкүйерлик еткенлиги Л1элим. Ҳэр жылы
тураклы түрде шөлкемлестирилген фольклорлыҳ-этнографиялык экспедицияларга ҳатнасҳаи
илимий хызметкерлердиц дала жазыўларыидагы маглыўматлар буныц таҳыйык дэлили. Олар
тек өзлерине тийисли материаллар жыйнап гана коймастан, бул эдиўли истереспубликамыздыц
барлыҳ мектеплери, оҳыў орынлары ҳэм басҳа да жэмээтлик бирлеспелердиц ўэкиллери - хызметкерлер, студеитлер, шайырлар, жазыўшылар, окыўшылар ҳэм гп.б. белсене ҳатнасыўына еристи.
Әсиресе, АДабылов, С.Нурымбетов, И.Юсупов, Т.Жумамуратов, Н.Жапаҳов, М.Сейитииязовлар
жумбаҳлардыц мазмунын кецейтиўге ҳэм тематикасыи байытыўга айрыкша үлес ҳосты.
Жумбаҳларды баспага таярлаўда дерек хызметин атҳарган салмаҳлы жумыслардыц бири каракалпаҳ фольклоры көптомшгыиаеигизилген, филология илимлериииц кандидаты Ә.Алымов
тэрепинен таярланган «Кдракалпаҳ халыҳ жул\баҳлары» (1978) деген арнаўлы китап болып есапланады. Бунда бурыннан жыйналып киятыргаи жумбаклар тэртипли түрде жэмлестирилген ҳэм
олардыц тематикалыҳ бөлиниўлериие айрыҳша итибар берилген.
1. Адамга, адам турмысына дэрекли жумбаҳлар. Булар тийкарынан адамныц баска
тиришилык дүпьясыиаи жеке өзгешеликлери, дене мүшелери, еситиў, көриў, сезиў, сөйлеў
ҳабылетлерине тийисли жумбаклыҳ маглыўматлардан ибарат.. Бул топардаи адамиыц услаптутҳан мүлкине, ягный оиыц турмыс кеширмелерине жарамлы мийнет ҳураллары, азыҳаўҳатлары, кийим-кеншеклери, үй руўзыгершилигине, саз эсбапларына ҳэм т.б. да зэрүрликлерине
байланыслы жумбаҳлар орыи алгаи. Тутас алгаида, бул басылымга киргизилген жумбаҳлар инсан
турмысы менен байланыслы, миллий өзгешеликлеримизди еле де терецирек аныҳлаўга, ой-өрис,
саиа-сезимлеримизди жетилистириўге багдарлаиган тэреплери меиен даралаиып пгурады.
2. Тәбият ҳубылысларына байланыслыжумбаҳлар. Бэрҳулла, барлыҳ тарийхый дэўирлик
катламларда да адамларды ҳоршаган орталыҳ, тэбият ҳубылыслары ҳызыҳтырып келген. Инсаплар оларды аныҳлаўга, түсиииўге, баҳлаўга, козкарасларыи билдириўге умтылып жасаган.
Усы багдардагы утымлы маглыўматлардан бири жумбаҳлар болып табылады. Жумбаҳларда
тэбиятҳа дэрекли болган ҳэрҳыйлы атамалар - аспан, жер, суў, таў-таслар, ҳайўанатлар,
зыяилы ҳэм пайдалы жәнликлер, балыҳлар, ҳуслар ҳэм т.б. ҳаҳкында эпикалыҳ жумбаҳ пикир
жүритиледи. Белгиленген объект бойыиша маглыўматлар адамлардьщ ойлаў имканиятларын
кецейтиўге, озлери ҳоршап гпурган дүньяны таныўга, ҳызыгыўшылыҳларыи беккемлеўгехызмет
етип келген. Әсиресе, жумбаҳлар балалыҳ ҳэм өспиримлик дэўирлерде жийи. ҳоллаиылатугыи
фольклорлык жанр сыпатында ҳэзирги ҳэм келешек эўлад ўэкиллериниц руўхыятын, саиа-сезимлерин тураҳластырыўда огада эҳмийетли.
Жацъьхтпашлар - балалар, өспиримлер ҳэм басҳа да соз жарысыўшылардыц жас категорияларына муўапыҳласҳаи. Бираҳ, толыҳ түринде шегаралапбаган өзгегиеликлери менен белгили.
Оларда тураҳлы тематикалыҳ бөлиниўлер жоҳ дерлик. Мазмунларында абстракт. түсиниклер,
ямаса аныҳ бир маглыўматларга ийе емес текстлер көбирек угиырасады. Жанылтпашлар
басҳа фолыслорлыҳ түрлердеи пүткиллей өзгеше, тек өзине характерли болгап сыпатлары
менен ажыралып турады. Мэселен, олар миллий орталыгымыздагы ўазыйпасы бойыиша тил,
сойлеў укыплылыгымызды жатлыктырыўшы ҳурал. Оларда үнлиүнсиз сеслердиц бир-бирине
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үйлесимли болыўы тәсирииде тез хрм жацылыспай айтылатугын өзлерине мүнэсип талаплары
катац итибарга алынады.
Жацылтпашлармиллий-мәдении турмысымыздыц тэжирийбелери тийшрыида кәлиплескен
хрм атадан балага үрдыс Өолып киятырган хәрекеттеги жанрлардыц катарыпан орын алады. Олярды жыйнаў ҳэм жэриялаў жумыслары фольклорлык материйлларымызды 1\ баска. да
киши жанрлары сыяклы XIX эсирдиц екиниш ярымынан баслап цолга алынгап. Бирак, ариаўлы
жыйналмагаи ҳэм үйренилмеген.Дурыс, күнделикли баспасозде, эсиресе балаларга ариалгаи басылымларда жийи жэрияланып туратугынлыгын ескериўимиз тийис. Соидай-ак, жацылтпашлар
Б.Исмайылов, С.Ахметовлар тэрепинен мектеп окыўшылары ушын таярлаигаи сабаклыкларда,
соидай-ак, Қ.Максетов ҳэм К.Палымбетовлар таярлаган «Карақалпаҳ жацылтпашлары» китапшасында (1993) баспа жүзин корды. Биз усы томды баспага гпаярлаўда жоҳарыда аты аталгаи
материалларды тексгпологиялыҳ багдарда салыстырып үйреииў усылын басш ылыщ а алдыҳ.
Буипин тысҳиры, жицылтпишлирды толыҳтырыў лшксетинде ииституттыц фольклор кабинетиидеги ҳэм китапханамыздыц ҳолжазбалар фондында саклаўлы маглыўматлар арасынан
т.ерип алыў жумысларын да эмелге асырдыҳ.
Жацылтпашлар ата-бабаларымыздыц руўхый мийрас мүлки сыпатында ҳэзиргы дэўирде де
өзиниц эҳмийетин жогалтпаган, баҳалы ҳэм кэдирли сөз үлгилери болып есапланады.
Балалар фольклоры - халыҳ аўызеки көркем дөретпелериниц үлкен бир тараўын ҳураиды
ҳәм өз ишинде бирҳанша кыши жанрлыҳ түрлерге болинеди. Бул жанрлыҳ түрлер балалар
фольклорыныц тэбиятын белгилеп бгреди. Ҳәзирги фюльклортаныў илиминде балалар фолъклоры
тийкарынан екиге болип карастырылады: 1) аялаў поэзиясы; 2) балалар сөз өнери ҳэм ойынлары.
Аялаў поэзиясы - үлкенлер тэрепипеи айтылатугын ҳэм. балаларга арналган дөретпелер болса,
балалар фольклорлыҳ поэзиясы—жасоспиримлерди 11 тиккелей өзлери аткарагпугын поэтикалыҳ
үлгилерден ибарат. Балаларга. ариалган халык аўызеки дөретпелери де, кишкентайлардыц
өз репертуарындагы поэтикалыҳ үлгилер де олардыц психологиясын, көркемлик талгамын,
дөретиўшилик мүлгкиншилыклерыи таиытатугын ҳәдириятлар катарына киреди. Бул
дөретпелер бала ҳэбилетине сай кехип, тилиниц тартымлы ҳэм ойиакылыгы, дииамикалыҳ
ҳуўатыныц күшлилиги, драматизмге толы болыўы менен де эҳмийетли. Баланыц жас
өзгешелигине ҳарай өзлестирилип барылатугын бундай шыгарлшлардыц баслангыш түрлери
бөбектиц дүнъятанымын ҳэм сөйлеў кэбилетин жетилдириўге жэрдем берсе, кейииги
баскыштагы үлгилери сөз мэиисин т үситен жас өспиримниц ана тили ҳашнярымларын
ҳэртэреплеме ийелеўине комекши болады.
Балалар фольклоры халык аўызеки дөретиўшилигиниц баска үлгилеринен мазмуны ҳэм
тематикалыҳ жагыиан гана емес, поэтикалык дүзилиси бойынша да айрыҳшалаиып турады.
Онын өзгешелиги аялаў поэзиясы үлгилеринде де, балалардыц озлери аткаратугыи дөретпелерде де
аныҳ бомҳалып турады. Улыўма алганда, балалар фолъклоры үлгилери —халык дөретиўшилигиниц
өз алдына бир саласын курайды. Онъщ тэбиятында сап мыцлаган жымхар даўамыида жыйиалган
халыҳ поэзиясыныц нэри меиен куиары жэмлеиген.
1.
Аялаў поэзиясы - жарыҳ дүнъя есигин ашкан годектиц аялап колга алынгаиынан баслап, ол бобеклик дэўирди басып өткенге шекем айтылатугыи ата-ананыц толгаиысы менен
сүйинишин, олардыц жубатыўшы ҳэм ойнатып-куўнатыўшы сөзлерин, сондай-ак, халыҳ
аўызека дөретпелериниц басҳа да көркем. үлгилерин өз ишине ҳамтыйды. Булар аналар тилинен
айтылатугыи ҳэййиўлер ҳэм аталар жырлайтугын терлшшлер менеи гана шекленип ҳалмастан,
олардъщ ҳурамында балалыҳ дэўирдиц шийрин мэўритлерии еслетиўши ҳэрҳыйлы ҳызыҳлы
маглыўматлар да. ушырасады.
Ҳ э й й и ў л е р ҳэм т е р м и ш л е р нэрестени сөз бенен. саз ыргагыпа заўыклаидырып барса,
ана менен бала ортасыидагы созлемелер бөбектиц тил ашып сөйлеўине, сөзлик ҳорыиъщ осип
барыўына, коршаган дүньяны жаҳыннан таныўыиа себепши болады. Ал тынышсызлатан бөбекке
тэселле берип, олардыц кеўилин аўлаўга арналган а й д ы р м а ш л а р , ат.а-анаиыц еркелетиўшилик
ҳэм сүйсиииўшилик сезимлеринен дорелгеи с ү й м и ш л е р , сэўбетли ойынлар менен басланып,
таўламалы саўал-жуўапларга ҳурылатугыи т а ў л а м а ш л а р , эке тэрепинен баланы гэ аякта,
гэҳи ҳолда ойиат.ып-жыргатып айтылатугын ж ы р г а ў л а р , бармаҳлар жэрдеминде санларды
www.ziyouz.com kutubxonasi

ядлитыўшы, санаў көнликпесип кэлиплестириўши с а п а м а г и л а р ҳғм т.б. да киши жанрлар
кишкентайлардыц руўхый талапларын ҳаиаатландырып гана коймастан, оларды сөз гөззаллыт
әлемиие ҳараи да жетелей түседи. Халыклык даўалаў усыллары тийкарында жеке түрде яки
тдреп-тэреп болып айтылатугын дарыльлар болса, ҳэрҳыйлы кеселликлерди көшириўде, кишкеиелер жаныиа арашашы болыўда айрыкша эҳмийет тутады ҳэм гей жагдайларда ол баланы.
катиастырыў аркалы да аткарылып, оларды саўал-жуўапларга да тартып отырады, аялапабайлаўшы сөзлер менен тэсирлендиреди.
Аялаў пөэзнясыныц балалар фольклорыныц басҳа үлгилеринен парҳы, бунда тийкаргы
агпҳарыўшылар: бириишиден-ата-ана, екиншидеи - тэрбия исименен шугылланыўшы енебийкелер. Сондай-аҳ. гиацараҳтын ҳэрбир агзасы, тийкаргы күтиўшилер менен сыртҳы баҳлаўш.ылар
баланы багып-ҳагыуда, оган сөзлерди, сөйлеўди ҳәм саиауды үйретиўде, оиы ойынга тартыўда,
ҳэрҳандай зыянлы тэсирлердси саклаидырыўда ҳэлш еси де бул илажларги тийислисинше
катнасады. Балйны аялап-элпешлеўде ойыишыҳ ориыида ҳолланылыўшы базыбир сазэсбапларынан
да. пайдаланылады. Саз эсбаплары аялаўшы созлерге жэрдемшилик ўазыйпасын өтейди. Аялаў поэзиясы үлгилериниц үлкенлер тэрепинеи дөретилип, тиккелей балаларга ариалып айтылганлыгы.
ҳэм оныц тэроиялыҳ эҳмийети инабатҳа алынганлыгы ушын да балалар фольклоры ҳуральында
ҳараст ырылады.
Балаларга арналган бул поэтикалыҳ үлгилер халыҳ аўызеки доретиўшилиги меиен миллий
педагогиканыц узаҳ эсирлик талгам елегинен, сын откелегииен өтип келген дөретпелер болып
саналады ҳәм олардыц барлыгыныц да аялаў туйгылары аркалы дөрелгенлиги сезилип турады.
Сонлыҳтаи да олар фолъклортаиыў тараўында ортаҳ атамаменен «аялаў поэзиясы» деп аталады
ҳэлг дэстүрий сөз өнериииц дэслепки дэреклери сыпатында да үйрениледи.
2.
Б алалар сөз өнери ҳэм ойы н лары —балалыҳ шаҳтыц барлыҳ ҳызыкларыи оз бойына
жэмлеген дөретпелерден ибарат. Бала бөбеклик дэўирде ата-ананын меҳир ҳушагында болып, бул
пайыттагы коркем сөз үлгилерин. үлкенлердиц үйретиўи менеи өзлестирип барса, өспиршчлик
жасҳа ҳэдем койганнан кейин оган жаца дүнья есиги аишлады. Енди ол —нени үйренсе де, өз ҳыял
тэрезисинен откерип ҳабыллайды, соларҳалы озиниц дөретиўшилик ҳэбилетин байытып барады.
Баланыц баслы ҳызыгыўшылыгы жаратылыс сырларына болган дыҳҳат-итибардап басланады.
Сол тийкарда тэбият ҳубылысларына байлапыслы тилсимли сөзлерден ибарат а й т ы м а ҳ л а р ,
жеке я.длаў ҳэбилетин байҳатыўшы т а ҳ м а ҳ л а р , көпшиликти ҳулаҳлаидырыў ушыи жар
салышан. ҳалда айтылатугын ж а р л а м а л а р , пасыллар өзгериўи менен бирге тэкирарлаиатугын
дэстүрий салт түрлериниц дэрекшиси б а я т л а р , балалыҳ шоклыҳлар пегизинде жүзеге келгеи ж ы р л а м а ш л а р ҳэм ш а ҳ ш а ҳ л а р —бала өмириниц гапа мазмуны болмастан, көркем
излепиўшилйк шыцларыиыц басҳышлары сыпатында да эҳмийетли.
Балалардыц соз оиериие болган ыҳласы күшейген сайын жеке дөретиўшилик ҳырлары да көрине
баслайды. Бул эсиресе, олардыц өз соз шеберликлерин корсетиўши а й т т ы р м а ш л а р менен.
а ў ы зж ап п а ш л ар айтыўыида, у я л т п а ш л а р , п э п и ш л е р ж ә н е к е л е м и ш л е р айтысыўында,
утымлы ҳэм ҳэлипли жуўап ҳайтарыспаларга айланып кеткен ҳайтармашлар желисин үзип
аллшўында айрыкша көзге таслапады. Олардыц барлыгы тайын үлгилер болса да, балалар
сонын, ишинен керегин алады, тийимлисин пайдаланады, оны да орны-орнында ислете биледи.
Мэселен, ерте заманларда. халыҳ арасынан шыҳкан ҳуўлар менен ҳызыҳшылар атҳарып келген
Ҳуўмышлар да балалар поэзиясына өтип, ө т и р и к о л е ц л е р ҳ эм ө т и р и к е р т е к л е р түрииде
озлескен. Булар баланыц ой өрисин, ҳыял кецислигин және де кецейтеди, ҳэзиржуўаплылыҳҳа
шаҳырады, тапҳырлыҳҳа талпыпдырады.
Балалар фольклорлыҳ поэзиясыныц жанрлар дүркиминде ойын дүзилм елери белгили
орыпды тутады. Ойын дүзилмелери ( о й ы н г а л л а р ) : тураҳлы хабарлаидырыў сыпатында
ескертилетугын ш а ҳ ы р м а л а р , шек таслаў, тацлаўҳуҳыҳы менен байланыслы т а ц л а м а л а р ,
ойынды жөиелдириўши саиамалар ҳэм жуўмаҳлаўшы басҳыштыц жеткенлигин еслетиўши
т арҳалм алар сыяклы аралык желилер аркалы жалгасылады ҳэм ҳәлиплескен ҳагыйдаларусылай
саҳланады. Булардыц барлыгы да балалар ойынларыныц дэстүрий тутаслыҳҳа ийе болганлыгыныц
белгиси ҳэл1 де олардыц көркем сөз бенен өрилгенлигиииц бир көриниси.
Караҳалпак балалар фюлъклоры бурын-соцлы. арнаўлы түрде изертлепбегенликтен де, кишwww.ziyouz.com kutubxonasi

кенелер өмирине тийисли болган көпшилик жанрлар менен жанрлыҳ турлердиц атамалары
жаҳын ўаҳытларга шекем эдебий тил айланысына енгизилмеген еди. Бул багдарда дүньялыҳ
фольклортаныў илиминиц талаплары ескерилип, халыҳтыц аўызеки сөйлеў тилинде бар
болган ҳэм балалардыц өз арасында ҳолланылып киятырган атамалар тацлап алыиды. Оларды
тацлаўда миллий-дэстүрий ҳэлиплерге сүйенилди. ҳэм терминлик мғниге тарийхый сөзлерди
жанландырыўга көбирек кеўил бөлинди. Балалар фолъклоры жанрларыныц атамалары аймаклыҳ
ҳэм халыҳаралыҳ илимий-эмелий энжуманларда додаланып, ҳэнигелер талҳысынаи өткеннен
кейин гана фольклортаныў терминологиясына киргизилди ҳэм галаба хабар кураллары арҳалы
жэмийетшилик нэзерине усынылып, кецнен нэсиятлаиып киятыр.
Балалар фолъклоры үлгилери бойынша көптомлыҳҳа киргизилген материаллар «Кдраҳалпаҳ
поэзиясыныц антологиясы» (1959), «Караҳалпаҳ халыҳ ҳосыҳлары» (1965), «Караҳалпаҳ
фолъклоры» (1980), «Каракалпаҳ халыҳ аўызеки дөретпелери» (1990), «Каракалпак халҳыныц
этнопедагогикасы» (1996) топламларынан, жеке авторлардан К-Лйымбетов, Ә.Тәжимуратов,
М.Низаматдинов, Ә.Алымов, А.Пирназаров, КМэмбетпазаров, Х.Есбергенов, Ж.Хошниязовлардыц
дала жазыўларынан, арнаўлы түрде С.Әмирлан топлагаи ҳэм баспадан итгарган басылмалардан, 1991-жылдан баслап Нөкис мэмлекетлик университети касында ашылган «Каракалпаҳ
фолъклоры лабораториясы» ҳорында саҳлаўлы турган колжазбалардан, 2002-2004~жъь\ларда
«Караҳалпаҳстан» журналы редакцият тэрепинен, 2004-2007-жылларда «Әмир Едиге сарайы» этнокэрханасыныц инта көрсетиўи менен Караҳалпаҳстаи Республикасы иш.инде
ҳэм ҳараҳалпаҳлар жасайтугын ҳоцсылас мэмлекетлерге шөлкемлестирилгеи фольклорлыҳэтнографиялыҳ экспедициялар ўаҳтында жыйналган дэреклерден, соныц менен бирге, Канаданыц
Алъбертауниверситетиииц, ЮНЕСКОныц Өзбекистандагыўэкилханасыныц жойбарлары бойынша Аралбойы ҳэм Бухара ҳараҳалпаклары арасында 2007-2012 жылларда жүргизилген баклаў
маглыўматларынан сайлап алынды.
Топлатан материаллар ӨзР ИА КБ фундаментал китапханасыныц ҳолжазбалар фондында
жанрлыҳ өзгешеликлери бойынша жеке-жеке жикленип, өз ҳатар тәртиби менен сакланбаҳта.
Балалар фолъклоры үлгилерин жыйнаўда жаҳыинан жәрдем берген М.Жаҳсътуратов, Б.Сапаров,
С.Кайыпназаров, ҒМецлибаев, К.Алпысбаев, А.Әллекеев, Ш.Өмирбаев, С.Узаҳбаева, Н.Базарбаева,
Ж.Башаров, С.Өтепбаев, С.Сейитова, М.Тарийхова, М.Кудайназаров, З.Алланазаров, С.Аманова,
Ж.Канаатова, Н.Ахатова, Д.Тобаҳабылов, С.Елсүйероваларга ҳәм т.б. да жанкүйерлерге терец
миннетдаршылык билдиремиз.
Бул томларды баспага таярлаўда ӨзР ИА КБ Караҳалпаҳ гуманитар илимлер илимийизертлеў институтыныц жэмээтинен - филология илимлериниц кандидатлары А.Альниязов,
Ж.Хошниязов, илимий хызметкерлер Г.Нуратдинова, С.Әмирлан, А.Идрисов, А.Бекимбетов,
П.Өтениязов, Ш.Сайъшбетов, Г.Алъниязова, Х.Өтениязова, компъютер операторларынап
Б.Сейитбекова, А.Пурханова, А.Бекбергенова, З.Амапбаева, С.Хошниязова, У.Мэмбетмуратова.\ар
ҳатнасты.
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Атажурт - алтын бесик.

Тамағыца бола,
Тамғацды жойытпа,
Улығыца бола,
Ураныцды умытпа!

Атажурттыц топырагы да алтын.
Патша алым болса, журты озар,
Патша залым болса, журты тозар.

Тамғацды танып табыс,
Ураныцды уғып уйыс!

Атадан алтаў туусац да,
Уатаныца жалғызсац.

Ж урт көрмеген журт ағасы бола алмас.

Атадан алтаўдыц туўғанныц,
Атқан оғы жоғалмас,
Атадан жалғыз туўғанныц,
Атқан оғы табылмас.

Кимниц жерин жайласац,
Соныц жырын жырларсац.
Ат сүринбей, жол танымас,
Ер сүринбей, ел танымас.

Атадаи алтаў туўғанша,
Енеден екеў бол!

Өзиниц елин таныған ер,
Ҳәр истиц ғамын жер,
Өзиниц елин танымаған,
Намысын сатып, арын жер.

Атадан алтаў туўсац да,
Айбалтац болсын!
Тулып жағасыз болмас,
Журт ағасыз болмас.

А з журт - аршыл.

Көшпеншиге жау коп.

Ер ели менен сыйлы,
Жер кәни менен сыйлы.

Асқар-асқар бийик таў,
Уақты келип сап болар,
Атадан алтаў туўсац да,
Сыйласпасац, жат болар.

Ўатан ушын отқа түс,
Арыц ушын жан бер.
Дәрья керки - тал,
Дала көрки - мал.

Бақа колинде патша,
Балық суўында патша,
Бала уйинде патша,
Батыр елинде патша.

Ж ерди көрсец, қәдир бил,
Ерди көрсец, қыдыр бил!

Ўатан - күннен сулыў, алтыннан қымбат.

Ериўшиниц несибеси - елиў.

Ўатансыз адам - шәменсиз бүлбүл.

Көшпеншиниц қоры болма,
Ериўшиниц зоры бол!

Елестире берсец, ел болмассац.

Опасызда Ўатан жоқ,
Сөксанарда ийман жоқ.

Алтын жығац болса да,
Жаға менен жец керек,
Айтыўлы батыр болсац да,
Арқацда турар ел керек.

Жетпис мыц жулдыз туўса да,
Айдай жақты бола алмас.

Жаўға жаныцды берсец де, сырыцды берме.
Көсеўи жоқ от жанбас,
Көсеми жоқ журт оцбас.

Қара жерди жаманлама,
Қайтып соған барарсац,
Қалыц елди жаманлама,
Қарғысына қаларсац.
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Ел бар жерде сөз бар.
Қалын журтты жаманлама,
Журтшылық табар мининди,
Еки ушлы сөз айтсан,
Қызартады жүзинди.
Ер адамда ес бар ма,
Ел-журтынан аўған соч?
Қысқаяқта ес бар ма,
Қыс азығын саўған сон?

Ерден аспақ болса да,
Елден аспақ жоқ.
Елдиц етеги кенЕллестирмек елшиден,
Жаўластырмақ жаўшыдан.
Елли жерде уры бар,
Таўлы жерде бөри бар.
Елге өлим тилеген өмирем қабар.

Кеме қанша үлкен болеа да,
Көл көтерер,
Қанша таўқынәлет болса да,
Ел көтерер.

Жер емген ел - ел болар,
Жер қәдирин билмеген елдиц,
Өмиринше ырысқалы кем болар.

Таўшанньщ туўған төбеси,
Ысық көринер көзине.

Журт жутаса - жоқшылық,
Журт байыса - тоқшылық.

Ҳәр елдин таўшанын,
Өз тазысы менен аўла.

Уруўлы ел - уялы терек.

Түйе туўған жерин тәрк етпес.

Болар журттыц қариясы - гәзийне,
Болмас журттыц қариясы - әжийне.

Ердиц сәни ел болар,
Елдиц сәни жер болар,
Жердиц сәни суў болар.

Едил ғаргасы елине кетер,
Жайық гарғасы жайына кетер,
Ҳәрким корген-билгенин айта кетер.

Елдиц сөзи - ердиц сөзи,
Елдиц кози - ердин көзи.

Елге ел қосылса - дәўлет,
Едден ел кетсе - мийнет.

Ел елден қалса, ерге намыс.

Ел үстине ел келсе, ол да ханныц дәўлети,
Ел үстинен ел кетсе, ол да ханныц зәўмети.

Егин - елдиц сәни,
Билим - ердиц сәни.
Ақбөкенди жатыр деме,
Көшпенши журтты отыр деме.

Елте панасыз болса, байдап без,
Нәмәрт болса, бийден без.
Ели бардыц тили бар,
Тили бардыц үни бар.

Ел қулагы елиў.
Елде түлки аштан өлмес.
Ел күшейсе, ерлер султан болар.
Ел алмаса, елиў жыд жатар.

Жекен колинде,
Жигит едипде көгерер.
Киси елинде ат шапна,
Шапсац да, узап кетпе,
Мертилерсец узамай,
Алалмай қайтып есенлик.

Елиц кетсе, сен де кет.
Ел тәгдири ер қолында.
Елице қарай бейим бол.

Қәтқудасыз ел болса,
Бирин-бири қорлайды,
Қәтқудалы ел болса,
Бирин-бири қоргагтды.
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Кәтқудасыз ел болса,
Шыққан да\'ды ким шешер?

Азғана елге аға болма,
Аз асқа ырайшыл болма.

Електе суў турмас,
Ел аўзына елек қойып болмас.

Бүлген елден бүлдирги алма.
Қанына тартпағанныц қары сынсын,
Баўырына тартпағанныц бүйреги ширисин.

Сөз байлығы тилде,
Тил байлыгы елде,
Ел байлығы жерде,
Жерден дақыл өнбесе,
Бизге байлық гөрде.

Кец кийим тозбас,
Кецесли ел азбас.
Халық бузбас қамал жоқ.

Елии сыйлаған ер атанар.

Ел қурымай, от қурымас.

Ел ағасы ақмақ болса,
Елин жолаўшы талар.

Әзелги душпан ел болмас,
Етекти кессец, жец болмас.

Ердиц күни ел менен,
Елдиц күни жер менен.

Қулдан хан болмас,
Қумнан нан болмас.

А\?ылы пүтинди аман де,
Ели пүтинди есен де.

Қызғыш қусқа көл пана,
Жетим улға ел пана.

Бағды қуртсац, балаца қәўип,
Елди жаманласац, өзице қәуип.

Ж ақсы ҳәким елди дүзер,
Жаман ҳәким елди бузар.

Аўыл басқа болса да, тилек бир,
Бармақ басқа болса да, билек бир.

Ел даўсыз болмас,
Таў жарсыз болмас,
Ер жаўсыз болмас,
Жер таўсыз болмас,
Ел қызсыз болмас,
Жер гүлсиз болмас.

Ер елаты менен,
Қус қанаты менеи.
Жери байдыц ели бай.
Ҳәр қасқалдақ өзиниц батпағын мақтар.

Адассац - аўылыц менен.

Айғыр үйирин сағынып киснер.

Айырылған ел азар,
Бириккен ел озар.

Аспанға ушсац қанатыц менен,
Жерге түсерсец қуйрығьщ менен.

Көпти жаманлаған көмиўсиз қалар.

Бақа көли менен зор,
Ер жигит ели менен зор.
Аўылласыц ким бох^са,
Аталасыц сол болар.
Жаў түби - ел,
Жаз түби - көшиў.
Халық айтса қалп айтпас.

Тоғайсыз жердиц сәни жоқ.
Елди сүйген - елге дос.
Елге ел сыйса да, үйге үй сыймас.
Жер күтпеген ерден түцил,
Ер күтпеген елден түцил.
Ер азығы елден,
Ел азығы жерден.
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Жолдан шықсан да, журттан шықпа.
Хан сыйлаған қалый болмас,
Ел сыйлаған қуры қалмас.

Ер ерлигин етсе,
Ел еллигин етер.
Ерим деме, елим де.

Халыққа дүзелмеген қәлипке дүзелмес.

Елдиц көзи елиў,
Бири кормесе, бири көреди.

Айна - айна емес,
Халық - айна.

Терге елиц де, ериц де шығарар.

Диннен шықсац да, елден шықпа.

Ел қайғысы - ер қайғысы.

Көп билсещ де, коптен артық билмессец.

Елдиц ғамы - ердиц ғамы.

Халық бир тислемнен берсе, тойдырар.
Бир муштан урса, өлтирер.

Ерден күшли болсац да,
Елден күшли бола алмайсац.

Өзиц ҳақ болсац,
Халық саған жақ болар.

Егин өседи суў менен,
Араз болма ел менен,
Ел сүймеее исицди,
Тамыры үзилген қацбақтай,
Ушып түсерсец жел менен.

Ел азығы - ер азығы.
Шаштыц кирин тарақ алар,
Жаман аты тараққа қалар.

Ел қэдеси - ерге сабан.

Көп түкирсе, көл болар,
Бирлик пенен ел болар.

Ел - базар, елден шыққан азар.

Тама-тама көл болар,
Ҳеш тамбаса, шөл болар.

Ел шетине жаў келсе,
Жан аяған адам ба?
Жақсы көрген достынан,
Мал аяған адам ба?

Елде болса, еринге тийер,
Аўылда болса, аўызға тийер.

Ер жигит ел ишинде,
Елге шапқан жа)> бетинде.

Ер хызмети - ел хызмети.
Елиц менен адамсац,
Елден айрылсац, ладансац.

Ж ат елге ул болғанша,
Өз елице қул бол.

Кепти көрген көп билер.

Елли жылда ел жаца,
Қырық жылда қазан жаца.

Еси бар адам елинен шықпас.

Халық - қорған, ел - қурал.

Ер қәдирин ел билер,
Зер қәдирин зергер билер.

Халық пенен адамсац.

Туўған еддиц қәдирин,
Шетте жүрсец билерсец,
Күш-көликтиц қәдирин,
Көшип-қонсац билерсец.

Бүлген елге бүкир бала.
Ҳәркимниц өскен жери - Мысыр шәҳәри.
Жекке жүрип ат шаппа.
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Көп кол етер,
Аз шөллетер.

Халық сорағанын бермей қалма,
Халқыца да бер, халықтан да ал.

Қәўметине исенген,
Қәддин бүгип өтер,
Көпшиликке исенх^ен,
Мурадына жетер.

Өз үйим - елец төсегим.
Қара қулқынга қул болған,
Өз елиниц улы болмас.

Туўылғаи елдиц күни де, түни де ысық.

Қудай қырын алғанныц,
Ел сырын алар.

Ер қәдеси - ел қәдеси.
Ағасыз ел тез азар,
Тар кийим тез тозар.

Киси елинде султан болғанша,
Өз елинде ултан бол.

Басқа елдиц басы болғанша,
Өз елицниц аягы бол.

Киси елинде патша болғанша,
Өз елицде шопан бол.

Басшысын танпаған ел азар,
Қатарын таипаған ул азар.

Басқа елде шад болғанша,
Өз елицде мат бол.

Елдиц малы ерде болса,
Еркиилиги елде болар.

Мысырда патша болғаннан,
Өз елицде гәдай бол.

Ердиц малын ел жемес,
Елдиц малын ер жемес.

Мәрт болсац, елдиц дузын ақла.

Өз қәдирин билмеген,
Ел қәдирин не билсин.

Мәрт болсац, жаўға шап.
Туўылған жериц көзице оттай басылар.
Ат қәдирин ер билер,
Суў қәдирин ел билер,
Көл қәдирин қ\ў билер,
Жер қодирин қол билер,
Шеше қодирин қыз билер.
Пәлен жерде пайда бар,
Өз жерицдей қайда бар?
Көплеген қорған алар.
Көплеген жаў қайтарар.
Көплеген қонақ атқарар.
Биреў ҳәмме ушын,
Ҳәмме биреў ушын.
Халқыц барда әўпилде.
Атыц шықса лап пенен,
Бахтыц болсын халық пенен.

Елинен безген ер оцбас,
Көлинен безген ғаз оцбас,
Ярынап безген қыз оцбас.
Ецбеклесец де елге жет,
Қушағына алар,
Далада қалгаинан абзал болар.
Ерин сүйген ҳаялды ели сүйеди.
Ер үмитин ел ақлар,
Ер абырайын ел сақлар.
Ел мақтағанды ҳәмме жақлайды.
Ҳәрким елинен айрылса,
Жеккелик келер өзине.
Елдиц аўзын тыймаға,
Елли қары бөз керек.
Ел урысыз болмас,
Таў бөрисиз болмас.

Қарақа/шақ фольклоры
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Ҳәр елдиц зацы басқа,
Ийтлери бар қара қасқа.

Туўған жердей жер болмас,
Туўған елдей ел болмас.

Елге келсец, ел боласац,
Елден айрылсац, қор боласац.

Ҳәркимниц ели өзине,
Мысыр көринер көзине.

Ел аман - сен аман.

Туўылған ел туўысқаннан да ысық.

Ел аўзына елек қойып болмас.

Басқа журтта жүрип тарықсац,
Өз елиц ядыца түсер.

Ердиц қуны ел менен,
Елдиц қуны жер менен.

Жекен жеринде, ер елинде көгерер.

Ел арадап, елши болдым,
Көл жағалап, көнши болдым.

Ер ел ушыи туўылып, ел ушын өледи.
Аргық ислесец, ел айтар.

Ел менен ел қосылса,
Еки ортада елшилик болар,
Жаў менен жаў қосылса,
Еки ортада кекшилик болар.

Ерди ели сүйер.
Көшкен елдиц көмеги болса,
Ериўши елдиц ецбеги бар.

Бийге аға болғанша,
Халыққа саға бол.

Туўған жердиц қәдирин,
Елден айырылған билер.

Ел ерге зар болса,
Ер елге зар болар.

Қатын баслаған ел қарац қалар.

Жигит ели ушын туўылар,
Ели ушын өлер.

Қуралай баслаған кийик оцбас,
Басшы болмаған ел оцбас.

Ердиц күши ел менен,
Елдиц иси ер менен.

Қараныц хан болғаны Елатына бас болганы.

Ерден безсец де, елден безбе.

Ел басына түскен ис Ер басына түскени.

Аз ел аршыл.

Бий екеў болса,
Даў төртеў болар,
Хан екеў болса,
Журт талаў болар.

Ел болмай ер болмас,
Жер болмай ел болмас.
Жигитти ел дүзер,
Елди жигит дүзер.

Ел ишинде аштан өлмейсец,
Көштен қалмайсац.

Еси пүтин елден шықпас,
Үйрек келден шықпас.

Таў таўшансыз болмас,
Ел рәўшансыз болмас.

Туўған жерице үйицди тик.
Жигит елинде, гүл жеринде жақсы.
Ат айланып қазығын табар,
Ер айланып елин табар.

Ел көркейер басшысы менен,
Басшы көркейер қосшысы менен,
Ийтелш абырайлы болар,
Тазылы қусшысы менен.
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Жүре-жүре ер тапсац,
Күле-күле көрисерсец,
Қарай-қарай ел тапсац,
Қайта-қайта күлисерсец.

Журтқа зәўмет келер болса,
Төре менен хожа келер,
Журтқа дәўлет келер болса,
Бақсы меиен озған келер.

Ел шарўасыз болмас,
Ер ашыўсыз болмас.

Ярынан айрылған жети жыл жылар,
Журтынан айрылған өлгенше жылар.

Елиц уйғарса, атыцды сой.

Халық пенен дос бол, атыц шығар.

Көп айтса, көк дөненицди сой.

Халық берген шолақ қылышты,
Аўырлық етеди деп таслап кетпе.

Есиц барда елицди тап,
Ҳалыц барда жерицди тап.

Қар жаўмаған гөбе жок,
Жаў шаппаған халық жоқ.

Ел аўзы кәрамат.
Өзицди өзиц мақтама,
Сени өзгелер мақтасын.
Ел қонбаған жерге ер қонар.
Азды көпке қосқанныц әрманы жоқ,
Елинен айрылғанныц дәрмаиы жоқ,
Есиги жоқтыц төри жоқ,
Елден безгенниц гөри жоқ.
Елде бир сулыў болса,
Сүймеге жақсы,
Елде бир тентек болса,
Күлмеге жақсы.
Ат үйирин сагынса,
Артқы аяғын қағынар,
Жигит елин сағынса,
Ер-турманын жыйыстырар.
Қазыгына тышқан ат оцбас,
Елинен айрылған ер оцбас.
Сүў тасыса - көлиие,
Ер тасыса - елине.
Елге бир нәўбет,
Жерге бир нәўбет.
Елдиц аўзын жыйып болмас,
Шелектиц аўзын буўып болмас.
Елди сөкпе, көширер,
Отты сөкпе, өширер.

Хызмет етсец халқыца,
Дацқ қосылар дацқыца.
Қатарыцнан ассац да, халықтан аспа.
Сулыўлығы адамиыц,
Түскенде емес сүуретке,
Сулыўлығы адамныц,
Халыққа еткен исинде.
Халық сорарынан қалма.
Соқпақ жолға апарар,
Жол елге апарар.
Халық пенен жасаған зор болар,
Халықтан айырылған хор бөлар.
Халық - қәтесиз сыншы.
Халықты қорлаған ер оцбас.
Алғыс алған адамды,
Халық та өтер гүнацды.
Хызмет қылсац халқыца,
Жеткереди мурадыца.
Исим жақсы деме, халыққа ойлаў,
Суўды сайыз деме, таяқ бойлаў.
Ақ кептер, қара кептер,
Сениц айтқан сөзицди халқыц жөнлер.
Хан - шацарақ, халық - уўық.
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Қызыц ер жетсе,
Қызы жақсы менен қоцсы бол,
Улыц ер жетсе,
Улы жақсы менен қоцсы бол.

Ж иш т өзи ушын тууылар,
Халқы ушын өлер.
Атьщды халыққа бер,
Өзиц пияда жүр.
Хан қасында халқы бар адам сөйлер.

Жерик болса қатыныц,
Жерик асын билмейсец,
Айтса турып өзице,

Еркек - гүби, ҳаял - туби.

Зыр жуўырып излейсец.

Келинниц аяғынан,
Шопанныц таяғынан.

Ерли-зайып арасына еси кеткен түседи.
Ийттиц жини дийўана,
Келинниц жини қәйинене.

Асым-суўым барыпда,
Қудағай келин атандым,
Асым-суўым кеткеи соц,
Қомағай келин атандым.

Ери өлип, қатын қалса,
Изинде зүриятболмайды.
Ер өлип, бала қалса,
Орны қуры болмайды.

Келин келсе айдай,
Қас, кирпиги жайдай,
Қаршынында бир заты жоқ,
Не қылып келди екен уялмай?!
Күйеудиц қалыцын бер де, күшин ал.

Қатын қалса, бай табар,
Бала қалса, мал табар,
Жалғыз ғана шийрин жан,
Қайда барып жай табар.
Қыздан уялған қуры қалар.

Күйеў жүз жыллық,
Қуда мыц жыллық.

Қатын даўыслы еркектен қорқ,
Еркек да5'ыслы қатыннан қорқ.

Улға қызды тацлап алсац да,
Қызды тацлап бере алмайсац.

Сепли келин керек пе?
Епли келин керек пе?

Есиктен күндес кирсе,
Тесиктен урыс кирер.

Үйдин сәни - қатын,
Қатынныц сәни - еркек,
Геўдениц сәни - бас,
Бастыц сәни - гелпек.

Елге жаранғанша, ерхғце жаран.
Еркек - ҳаялдыц көрки,
Ҳаял - еркектиц бөрки.

Еркек - бас, ҳаял - мойын.
Ер жигиттиц жарасығы яр болар,
Қәдирин билмеген бир күн зар болар.

Еркек олсе, қатынныц басы қацғырар,
Қатын елсе, еркектиц төсеги жацғырар.

Жесир ҳаял желбуўаз.
Қатыны өлген қызы бар үйге қарап жылар.

Қатынды еркелетсец,
Қудайдыц урғаны деп бил,

Ҳәр үйге тентелетсец,
Бир үйди жети еркек толтырмас,
Бир ҳаял толтырар.

Байдап бет бурғаны деп бил.

Қатынды көп қыдыртсац,
Келин келсе,
Үй ишине сыншы келер,
Үй артына тьщшы келер.

Қудайдыц урғаны,
Барма десец, тобецде,
Дигирлеп турғаны.
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Қатынсыз үйден ыссы суў табылмас.

Төркинине көи қатнаған келин,
Ала жипти үзип тынар,
Руқсатсыз босағаны атлаған келин,
Хожалықты бузып тынар.

Қатын көп болса, шөмишти ийт жалайды.
Қатын гайратланып қазан қайнатпас.

Қатынды көп еркелетсец
Барып-барып ғар болар,
Қатыиы ғар азаматтьщ,
Тили мүцки, алды жар болар,
Көп байға тийген қатын менен,
Көп қатын алған жигиттиц
Минез-қулқы тар болар.

Қыяллы қагын қызыл көйлек кийеди,
Орамалын шешкенде түйеди.
Қатыниыц зары өткенге,
Қара қатын айдай көринер.
Қарызлан да, қатьш ал,
Қатыныц қалар қасыцда.

Халқы қәлемеген бий азар,
Қатыны салақ үй азар.

Еки қатынлыныц қулагы тынбас,
Ешек мингегшиц аяғы тынбас.

Ердиц атын қатын шығарар,
Қатыпныц атыи отын шығарар.

Бәрице бирден қыз қайда,
Жарым-жартыц қатын ал.

Ерди ер қылатуғыи да қатын,
Жер қылатуғын да қатын.

Қатын сыншыл болар,
Кемпир күишил болар.

Қатыи алсац дардай,
Ул туўар нардай,
Барғап исин питкерер,
Артынан киси бармай.

Қыз сыншыл болар,
Келин епшил болар.

Жорга сайы менен,
Палаў' майы менен,
Шылым найы меиеи,
Қатын байы менен.

Қырыққа шыққан қатынныц,
Қыйсалақлап турғаны,
Пайғамбардыц ғарғап,
Қудайдыц белли урганы.

Кербаз бойын дүзейди,
Пүтинши үйин дүзейди.

Қатын етсе ойнас,
Ерки-жаныца қоймас,
Қолыцнан тартса
Барма}>ыца болмас.

Қатын - қулыц емес, достыц.
Көзицди аларта берсец, қатыныц кетер.
Төсекте жан қосқан,
Өрисге мал қосар.
Қатынды тойда танлама, үйде тацла.
Бақпағанныц малы кетер,
Қарамағанныц қатьшы кетер.
Долы қатын жылаўық,
Суғапақ қатын сораўық.
Қараша ханныц тусында,
Ҳаял ердмц т\7сыида.

Оцатлтыи қатыгшыц белгиси,
Хожалығына қулдай болар,
Оцбайтуғын қатынныц белгиси,
Байы туфып, тулдай болар.
Оцатуғын келинпиц белгиси,
Түскеп жерине дийқан болар,
Оцбайтуғын келинниц белгиси,
Күйе}?ине кыйқац қылар.
Қатынныц көйлеги үшеў болса,
Қыялы бесе}^ болар,
Қыялын бесеў еткен қатыгшыц,
Жейтугыны көсеў болар.
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Қатыны жоқтьщ тазалығы болмас.
Бир қатынньщ мәккарлығы,
Қырық ешекке жүк болар.

Қалған көлге бақа айғыр,
Қатынларға жалшы айғыр.
Қапылыста қатын урар.
Қатын тойса, өкпе етер,
Түйе төйса, иши өтер.

Азадасын қатынньщ,
Барғанда писирип-түсирген
Тамағынаы танырсац,
Пасманда болар қатынныд,
Жууылмастан жатырған,
Табағынан танырсац.

Ийт - ўапа, қатын - жапа.
Қатын алсац, отын ал,
Бир қушағыы артық ал.

Тьщ-тьщлаған тьщшыдан,
Қазан услаған қатын артық.

Қатыньща сырьщды айтпа.
Жарамсақланған қатын,
Жатқанша талқ жейди.

Кербаз қатын күншил келеди,
Болмас иске миншил келеди.
Агып билмегенге қатын жууымас,
Жат болса да қыз тацламас.

Еки сыйырьщ болса, айран болар,
Еки қатыныц болса- ўайран.
Еки қатын алғанныц даўы үйинде,
Бир қатын алғанныц жаўы үйинде.

Жүзинди төмен муцайтпа,
Қатынға ҳасла сыр айтпа.

Ешки баслаған қой оцбас,
Қатын баслаған үй оцбас.

Биз де қатын болармыз,
Қапқа арпа салармыз.

Өзи айтып өзи питкен даўды,
Жаным десе болмас па?
Алты ул тапқан қатынды,
Ханым десе болмас па?

Атыц жемхор болса,
Кудайдығ!; бергени,
Қатынын, жемхор болса,
Қудайдьщ урғаны.
Булт шығып жаўын жаўмай, елди алдайды,
Қатынньщ ҳийлекери ерди алдайды.

Тақанды сок деп берсе, жей береди,
Бир-еки қатын қосылса,
Пәленшени абысын дей береди.

Бала туўмаған қатыннан,
Ылақлаған ешки артық.

Алтын қатын айда аўырыў,
Гүмис қатын күнде аўырыў.

Бақа көлге сеп, жақсы қатын малга сеп.

Тырна келди, тур қатын,
Туўырлыгыцды тут қатын.

Бәйбише - қудай буйрығы,
Тоқалга тоқал ийттин; қуйрығы.
Бәйбишеге малын берер,
Тоқалға жанын берер.
Қум жыйылыпг тас болмас,
Қатын жыйылып, бас болмас.
Қум жыйылып, төбе болар,
Адам жыйылып, төре болар.

Қатыныц шарпы болса,
Елдиц парахатшылығынан не пайда?
Қудай қырыцды алса,
Қатыныц сырыцды алар.
Гөне етикли бармай жүр,
Қызыл етикли алмай жүр.
Еки ҳаялы бардыц қызын алма,
Күндестиц көзин көрген.
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Шешеси сүйгенниц қызын сүйме,
Жецгеси сүйгенниц қызын сүй.

Ағайинниц азары бар да, безери жоқ.
Өсик баўырға қабырға жақын.

Қызлардыц көзине қызықпа,
Қәлемдей қыйылған қасына қызық,
Жигиттин жецилине қызықпа,
Салмақлы тасына қызық.

Бермесе де ағайин,
Өз күнине саў болсын.
Ағайин, бар болсац, көре алмас,
Жоқ болсац, бере алмас.

Анасын көр де, қызын ал,
Ерисин көр де, бөзин ал.

Ағайин татыў болса, ат көп,
Абысын татыў болса, ас көп.

Асыққан қыз байға жалшымас.
Наныцды ашқа бер,
Қызыцды ашығына бер.
Таяр астыц ийеси - атақлы қыздыц ери.

Ақша қарда көп жүрсец,
Көзиц бир күн қарығар,
Ағайиннен шет жүрсец,
Кеўлиц бир күн тарығар.

Табағын керип, асын иш,
Шешесин көрип, қызын ал.

Ағайинниц урысы,
Тул қатынныц жулысы.

Шешецди әкеце пардоз бенен көрсет.

Тириде сыйламаған ағайин,
Өлгенде жыламас.

Қыздыц жақсысы қыйсық шатпадан шығар.
Тириде сыйласпаған,
Өлгенде жыласпас.

Қызды сақлама, гүц болар.
Қызарғанға - қыз, ағарғанға - бөз дерлер.
Көргенлиден қыз алсац,
Тик турып хызмет етер,
Көргенсизден қыз алсац,
Байы менен бир жатқанын миннет етер.
Күндесли ҳаялдыц қызын алма.
Төркин десе қыз төзбейди,
Көшек десе түйе төзбейди.

Ағайиннен шыққан жаўдан сақла,
Үйден шыққан даўдан сақла.
Ағайин менен алыстан қатнас.
Ағайин бир өлиде, бир тириде.
Ағайинге өтирик айтпа,
Душпанға сырыцды айтпа.
Ағайиннен түйе сорасац,
Уялғанынан бийе берер.

Тойынған қыз төркинин танымас.
Тапқыш - жигит, жыйғыш - ҳаял.
Шацараққа қарамаған,
Жацараққа қарамайды.
Ағайиниц аз болса,
Даўда ҳалыц белгили,
Ағайиниц саз болса,
Қорқыныш жоқ бүлгиннен.

Қудацнан түйе сора,
Қорққанынан бийе берер.
Ағайинниц қәдирин,
Жалалы болсац билерсец,
Ата-ананыц қәдирин,
Балалы болсац билерсец.
Көсе)'иц узын болса, қолыц күймес,
Агайиниц коп болса, киси тиймес.
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Аргымақ жыйнап не керек,
Артыцнан жаўыц жегкен соц?
Ағайын-туўған не керек,
Ацлысып күниц өткен соц?

Бар ағайин басы)'да болмасын,
Жоқ ағайин жолыцда болмасын.
Азаматтыц ақмағы,
Өнип-өскен елин жаманлар,
Ағайинниц ақмағы,
Бирин-бири жамаилар.

Жыцғылдан қатты ис болмас,
Қабақтан татлы гөш болмас,
Тул:'ысқан душпан болғанда,
Оннан қыйын ис болмас.

Ағайинге бийе берсец,
Уялғанынан түйе берер,
Қырманынан кеўсен алсац,
Кепшигине үйе берер.

Туўысқанлық - күшли пәрман.
Т\уған-туўысқан кимде жоқ,
Сыйласнасац жат болар.

Арық деген жаман тай,
Жазға шықса, ат болар,
Жаманлығы сезилсе,
Ағайин болса да, жат болар.

Туўғаныцды көргеним жоқ,
Өлгеиице жыламайман.

Агайинди асқа шақырсац да,
Еске шақырма.

Қарағайдах^ путақсыз,
Сексе\шлдей тамырсыз.

Ағайин - агайинниц айнасы.

Ту\танда келсец - қуўанганыц,
Өлгенде келсец - қайгырғаныц.

Ағайинниц жаманын жатқа сат.
Ағайиниц барда душпаным жоқ деме,
Абысыныц барда күндесим жоқ деме.
Ағайин танымақ болсац, ат көп,
Исин танымақ болсац, ис көп.

Қайғы жоқта қайғы болды,
Қәйин енемниц өлгенхг.
Султан сүйегин қорламас.
Туўысқанныц жаманы болғаиша,
Ақ бийдайдыц сабаиы бол.

Агайишшц урысы - бөздиц жыртысы.
Агайын - ашшы, мал - душшы.

Ағам барда, арқам тамда.
Туўысқанын жаманлагаппыц,
Жазасын жат берсин.

Тириде сыйласпаған ағайын,
Өлгеннен соц жылама,
Қум қуйылсын көзице.

Бай менен бай қуда болса,
Араларыида жорға жүреди,
Жарлы менен жарлы қуда болса,
Араларында дорба жүреди,
Бххр жарлы менен бир бай қуда болса,
Неге қуда болдым деп зорға жүреди.

Қарағай дегеи қатты ағаш,
Жапырақлары шатша жоқ,
Ағайын туўган көп бирақ,
Сыйласпасац, жатша жоқ.

Өз бармағыцды өзиц кесе алмайсац.

Ағайинниц азғанын,
Туўған билмес, жат билер,
Арқаға ердиц батқанын,
Ийеси билмес, ат билер.

Жай алма, қоцсы ал.
Ҳәр кимниц нийети жолдасы.

Барыс-келис - т^уысқанлық белгиси,
Урыс-кейис - душпанлық белгиси.

Жарлыны қудай ғарғаса,
Туўысқаны менен қас болар.
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Қамыс бойы қар жаўса да,
Жутамайды саўысқан,
Жетеси жаман болмаса,
Шыдамайды т\уысқан.

Жийен еркин болар дайысына,
Дайысы бармай ма екен майысына.

Жаман туўысқаннан жат жақсы.

Даў-жәижелде «жийен» сөзи басым болар.

Инсанияттьщ ақматы,
Қаналасыи, туўысқанын жаманлар,
Өли-тириге тиккесине,
Табаннан турысқанын жаманлар.

Алпыс қулан ат болмас,
Т\уысқаныц жат болмас.

Жаман жийен жаўдан жаман.

Қайнаға айбатлы болса,
Келини уятлы болар.

Ининиц ақылсызы,
Туўысқан ағасын жаманлар,
Ағаныц ақылсызы,
Сут берген анасын жаманлар.

Өз өлтирмес, жат жарылқамас.

Т\ўысқаныц жақсы көр,
Ол ҳәм саған сүйеў бир.

Алыс жерден қуда болсац,
Қоржыныц толы бөз келер,
Жақын жерден қуда болсац,
Қабы менен сөз келер.

Жақсы болса қоцсыц,
Ол да бир сениц туўысьщ.

Бай менен қуда болсац, ширенер,
Жарлы менен қуда болсац, тиленер.
Орамал тон болмас, жол болар.

Еки туўысқан урысса,
Өзгелерге жем болар.

Сүйек тамыры сүйексиз күн көреди,
А\'ыз тамыры айтысып күн көреди.

Тлуыспаған қ\уыспас.

Қатын алма, қәйин ал,
Жақсы көрген достыцныц,
Атын алма, тайын ал.

Торыдан тултанныц өзгелиги жоқ.
Туўасы жамаи туўғанын жаманлар.

Шапан алма, астар ал,
Қатын алма, қостар ал.

Атадан уғыл туўылсын,
Атанын жолын қу}>сын.

Көрип, көриклини алғанша,
Көрмей, теклини ал.

Атаныц атағына қара,
Енениц затына қара.

Тамыр болдыц, айтыс жоқ,
Қолдан бердиц, кайтыс жоқ.

Агасы урар болар,
Иниси турар болар.

Қудамталы болғанша,
Қолыц ис сорасын,
Қудамталы болған соц,
Қул да болса сыйлансын.

Көриспесе, туўған жат.
Ерден ауўған ер болар,
Жаманнан туўған қара жер болар.

Абысын ағарып алдыца түспесин,
Қарайып кейницде қалмасын.

Атадан туўған алтаў едик,
Өле-өле жетеў болдық.
Қолда туўган қулынныц тай аты қалмас.
Туўған-туўган табысар,
Жа гқа бәле жабысар.

Аталасган алтаў болғанша,
Енелестен екеў бол.
Қыз берген қыр асар.
Ғарға тамырлы қарақалпақ.
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Оц қолым, сол қолым,
Бәри де өз қолым.

Ер жигиттиц жүрегине,
Ер-жүўенли ат жайғасар.

Сен бир қой бер,
Мен бир қой берейин,
Сөйтип тамыр болайық.

Полат иышақ қында жатпас,
Ер жигит сында жатпас.
Байлық деген бир жутлық,
Батырлық деген бир оқлық.

Қуданыц қудасы,
Қунан қойдыц сорпасы.

Елден безген ер болмас.
Қудаша менен қуда ойнар,
Қуў шөп пенен бөри ойнар.

Ер жигит өз елинде қәдирли.
Батырға дәркар жаў-жарак,
Халқыца керек уллы дарақ.
Әлемге түсер саясы,
Ер жигитке бас қоссац,
Ҳәр жерде тийер пайдасы.

Қайырымы жоқ күйеўдеи,
Қарғылаған тазы артық.
Аға деген жигитти,
Жаным десе болмас па?
Қайнаға деген ж и ги ттрқ
Достым десе болмас па?

Нәмәрт - ас үстинде,
Мәрт -- ис үстинде.

Жийенлигиц усласа, дайыца бар,
Жигитлигиц усласа, қәйинице бар.
Қорққанға қос коринер,
Белбеўи бес көринер.

Жигиттиц ақмақ туўганы,
Дәўлетине мәс болғаны,
Жигиттиц артық туўғаны,
Елатына пана болғаны.

Қорқаққа күндиз де қарацғы.
Түсицде қорқсац,
Оцыцда қуўанарсац.

Батыр батпас, шынлық жатпас.

Ер жигигке өлим - қорлық емес,
Уят - қорлық.
Ер жигиттиц несийбеси,
Оттыц басынан, төсектиц астынан болар.
Ер жигитгиц жүреги,
Арысланға тец келер,
Қорққан жигит белгиси,
Сөзи суўық бос келер.
Ер жигитликке миясар,
Турақлылық, зийреклик.

Жаўға барған жигиттиц,
Жаў нышаны болар,
Ханнан қайтқан жигиттиц,
Хан ныш аиы болар.

Бир жазықтан ер өлмес,
Ҳеш жазықсыз ер болмас.
Батыр жарақсыз болмас.
Батыр - бастан, жүйрик - аяқтан.
Ер қартайса да, душпан қартаймас.
Ер қартайса, ерки кетер,
Ҳаял қартайса, корки кетер.

Батыр - ацқаў, ер - гөдек.

Та)> басы думансыз болмас,
Жигит басы ғаўғасыз болмае.

Өзицди ер билсец,
Өзгени шер бил.
Қус жацылып торға түсер,
Ер жацылып қолға түсер.

Батыр болған ханға қас,
Мерген болған ацға қас.
Ер елден буўаз болса,
Жер ҳәм ерден б\уаз боуғар.
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Дүнья тегис болғанша,
Жигитке бир ис болар.

Жанын аямаған жаў алар,
Малын аямаған даў алар.

Ердиц етегинен алма,
Тутсац жағасынан тут.

Шапса қылыш өтпес,
Шағырлыньщ тасына,
Нелер келип кетпес,
Ер жигиттиц басына?!

Қорқаққа берме қолыцды,
Батыл етер жолыцды.

Нәмәрт атасы менен айқасар.
Батыр қол баслар,
Шешен сөз баслар.

Ер жигиттиц басына ис түссе,
Алды менен аты көтереди,
Кейнинен қатыны көтереди.

Ерди әдиўлеп тут,
Исти қәдирлеп тут.

Ири киси ири туўрайды.

Ер өтирик айтпас,
Еп өтирик айтар.

Есер төбелесин мақтайды.
ААС/ЦСV

Ер жигит үйиринен шықса да,
Үйирине қосылар.

СПСП

✓ АЧЖАА ЖААI

Жеделлигин көрсетер,
Гүрес тутса ер жигит,
Жүреклигин көрсетер.

Ердиц ҳасыльт исииен белли,
Ҳаялдыц ҳасылы асынан белли.

Ер жигитти қуўантсац,
Қайтарады есесин,
Ер жигитти муцайтсац,
Қайтарыў қыйын өкпесин.

Қатты жерде қақ турар,
Ғайратлы ерде мал турар.
Ерге дәўлет питсе,
Ғарға салса да, ғаз алар,
Ерден дәўлет кетсе,
Лашьш салса да, аз алар.

Емен деген ағаштыц,
Ийилгени - сынғаны,
Қызыл жүзли жигиттиц,
Уялғаны - өлгени.

Ерден даўласып елтири алсац да - тецлик.
Жүк а}гырын нар көтерер,
Қазан аўырын ер көтерер.

Емен деген ағаштыц,
Ецкейгени - сынғаны,
Ермен деген жиги'гтиц,
Ецкилдегени - тынғаны.

Қынапқа сыймас қылыш жоқ.

Қорқақ сасса, қоянды аға дер.

Жақсы ат аяғынан майрылар,
Ер жигит душпанынан майрылар.

Ер жумысы елли болар,
Көп ишинде белли болар.

Полат найза қап түбииде жатар ма?
Жасық болса, егеўлесе өтер ме?

Батыр жигит бир рет өледи,
Қорқақ мьщ рет өледи.

Қапталы жаўыр болса да,
Қайыспас жүкке қара нар,
Мүсәпир қылса бендесин,
Аллаға нешик шара бар?

Ер шекиниспей бекиниспейди.
Ер гезеги үш, үштен кейин пуш.

Қанша жарлы болса да,
Сыр бермейди жомарт ер.

Таўдан тиреги бардыц,
Тастан жүреги бар.
Атты арығанда көр,
Жигитти қарығанда көр.
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Урыс шығынсыз болмас.

Қунтсыз жигит ат минсе,
Көсе\> менен сабалар,
Батыр жигит ат минсе,
Ат аягын тағалар.

Күшицди гүресте корсет.
Батыр жаў барында сыйлы,
Бий даў барында сыйлы.

Жа\>лық жамылғанныц бәри қатын емес,
Борк кийгенниц бәри батыр емес.

Күшли күшенсе, күшине исенер,
Ҳәлсиз күшенсе, мертилер.

Батыр түсинде жаў көрер,
Шешен түсинде даў көрер,
Ацшы түсинде аў көрер.

Ҳасыллар өсер уяда,
Батырлар гезер қыяда.

Ақ тери аяқ астында,
Қара тери батыр басында.

Жарлы болар жигитиц,
Бийесин сатып ат қылар,
Жалгыз өтер жигитиц,
Ағайнин урып, жат қылар.

Тогызымыз жыйылып,
Тоқлы жыққан батырмыз.

Берген нәмәрт емес, алған нәмәрт.
Есаплы болмай бай болмас,
Есерсоқ болмай ер болмас.
Батыр жолдасын жаўда қалдырмас.

Батырмандеп көп мақтанса,
Сол адамныц өзи қөрқақ.
Батырдан қорқақ туўылар,
Шеберден шорқақ туўылар.
Батырдан амаиат қалар,
Бақылдан жаманат қалар.

Жаў қашса, батыр көбейер.
Жаўды жарақ алар,
Силтемеге ер керек.

Бар болсац, бергеницди айтпа,
Батыр болсац, жецгеницди айтпа.

Я күлиц шықсьпд я үниц шықсын.
Қорқақ әжелинен бурын өлер.
Батырдьщ өлими де қорқынышлы.
Батыр саўашта, қорқақ үйде белли.
Қорқақ күнде олер,
Батыр бир өлер.

Батыр байтал миибес.
Қылышлы қорқақты,
Шоқмарлы батыр урып жығар.
Қорқақтыц қояны жоқ,
Батырдыц бүркити жоқ.
Батырга бел берсец,
Омыртқацды күл етер.

Жаў жоқта батыр кәп,
Даў жоқта ақыл көи.

Қусшы аўға шықса,
Батыр жаўға шығар.

Сыпайыға - сиясат, батырга - шарапат.
Алтын жерден шыгар,
Батыр елден шьиар.

Орақшы орақ тацламас,
Батыр жарақ тацламас.
Батырдыц мушы да жарақ.

Батырға да жан керек.
Жигит болсац батыр бол,
Жаў жецгендей жапырып,
Тыцлаўшылар тац қалсын,
Сөйлегенде лап урып.

Дүзде көрсец, батырман,
Үйде көрсец, қатынман,
Қагын аўырыў, бала жас,
Нан қатырып жатырман.
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Сақыйлықтьщ белгиси,
Сорасын барган адамньщ,
Қайтарып қолын қақпаса,
Батырльтқтьщ белгиси,
Душпаннан тидин тартпаса.

Қорқып өмир сүргени қурысьш,
Телпек кийип жүргени қурысын.

Айга шапқап жолбарыстьщ,
Ашыўына болайын,
Жаўға шапқан батырдыц,
Тасы\'ына болайын,
Үйде қалған қорқақтьщ,
Сасыў^ына болайын,
Ел көшти, жаў жетти деп,
Қашы\тлна болайын.

Үлкен үйде шаш алдырыспа болса,
Кишкене үйдеги таз қорқар.

Жүўенсиз минген аты қурысын,
Жөнсиз өскен қызы қурысын.

Үлкен үйдеги күлсе,
Кишкене үйдеги жымыяды.
Жылан шаққаи адам жиптен де қорқар.
Қорқақ қой басынан да қорқар.

Батырға бәри жарақ.
Қорқақ жыйын басламас.
Ийт өз үйинде батыр.
Жанындагы жецгеси,
Жас шыгарып жылай қойса,
Қасына ергеи қыз қорқар,
Қәпелимде кирпик пепен,
Қасқа қәўип пуўа қойса,
Қарашық пенен көз қорқар.

Ҳийле де орныида бир батырлық.
Ким бай болайын демейди,
Қудай қәлемейди,
Ким батыр болайын демейди,
Жүреги даўамайды.

Қорқақты көп қорқыта берме,
Жети журттан таўып аларсац.

Жаўлы күнде кецести батырдан сора,
Жут күнинде кецести байдан сора.

Ашыў менен ар төкпе,
Қорқыў менен бой бүкпе.

Батыр табар парша жер.

Қорқпас киси қой басынан қорқар,
Қойнындағы жолдасьшан қоркар.

Батыр жигит жаўдан жер,
Шешен жигит даўдан жер,
Пал\ган жигит тойдан жер.

Шымшықтан қорққан тары екпес.

Батыр жаў жецер,
Шешен даў шешер.

Қасқырдан қорққан қой бақпас.

Батыр мақганса, жаўга шапқанын айтар,
Қуў мақтанса, алдап-қаққанын айтар.
Батырга таяқ та жарақ.

Қасқырдан қорқсац, тогайға барма.
Қорққан ийт үш күн үрер.
Қорқы)>дыц өлимге пайдасы жоқ.

Қайыр қолдан қорқар,
Соқыр жолдан қорқар.

Қорқыт, қорқыт дегенде,
Сөйтип қорқыт деп пе едим.

Қорққан бурын муш көтерер.
Ийт гәдайдан қорқар, гәдай ийттен қорқар.
Қорқып қылган бийлиги қурысын,
Ҳүў-ҳақ деп жыйналган дүньясы қурысын.

Шошқадан қорқып турганым жоқ,
Жарып кете ме деп турман,
Аққан дәрья ага берер.
Ағар дәрья ақпай қалмас.
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Түйениц мойыны жаман,
Жаманныц ойыны жаман.

Аққан дәрья арнасын табар.
Елтиииц дәртин ел көтерер,
Елдиц дәртин ер көтерер.

Еситпеген елде көп,
Ешек минген өрде көп.

Елти - ел анасы.
Қайларда қалды қоцыраўым,
Қайларда қалды ноғайлым?!

Алты арыстьщ ары бир,
Атасы басқаға бәрибир.

Қой - ноғайда,
Сипсе - тоғайда.

Отты қозғасац, өшер,
Қоцсыны қозғасац, көшер.
Көптиц атасы - көпек ийт.

Жарлыда ой көп,
Жалайырда қой көп.

Кимниц жерин жайласац,
Соныц жырын жырларсац.

Ойшылда ой көп,
Оймаўытта қой кәп.

Айыра берсец, ағайин де жат.

Жалайыр,
Жалдыц басын жары айыр.

Қардас - қан-қарындас.
Қардастыц қәдирин мүсәпир билер.

Ийттиц ийеси болса,
Бөриниц қудайы бар.
Қарекецниц қолы күймей, қарны төймас.

Қардасты мүше айырар,
Қарындасты бише айырар.

Қартайса да қарекец шаншар.
Қарындастыц даўысы қарацғыда белли.
Өристиц улы өр болар.
Төрениц орны - төрдур.
Төртеў - түўел, алтаў - аман.

Қустыц пәтлиси - шажа,
Өристиц пәтлиси - хожа.

Төртеў - ерисим, алтаў - арысым.

Өристи көрсе, орыс қорқар.

Төртеўдиц бири - төре,
Сегиздиц бири - сейит.

Төрениц улы төрелескиш,
Төлецгиттиц улы төбелескиш.

Төрттиц бири - төре,
Қырықтыц бири - қыдыр.

Қацғайлы улы зор болмас,
Қайда барса да қор болмас.

Төбесиз жер болмас,
Төресиз ел болмас.

Қацғайлыдан ул туўылды дегенше,
Қахгыц ағашқа күн туўылды десецши.

Езилген журттыц төреси көп болар,
Күйзелген журттыц кецеси көп болар.

Қарақалпақтан ул туўылса,
Қара ағашқа күн туўылар,
Мүйтеннен төре туўылар,
Түрли бәлени көре т)гуылар.

Усталы журт дүзелер,
Устасыз журт күйзелер.
Төре - тастан да қатты.
Төреде баўыр болмас.

Мүйтенниц қызы барған жерин байытар.
Кердерлиниц қызлары керилип жүрер.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Кецтанаўлар кецесшил келер.

Байрақлыныц баласы патыр-патыр,
Ырғақлыныц баласы мыцға татыр.

Қоцырат қоцсьщ болса, қор болмассац.
Көлеген - көрегенге тец.
Қыят,
Жай сози жақсы сөзден зыят.

Теристамғалы - терисаяқ,
Ҳәр қолында бир таяқ.

Ашамайлы,
Иси сайлы, иши майлы.

Төре жоқ жерде,
Теристамғалы даў шешер.

Асан улы қабасан,
Аты ашамайлыға ағасац.

Теристамғалыдан кер де табылар,
Терине тартқан ер де табылар.

Ашамайлы қырға шықса,
Айыллы бирге шығар.

Еменалы ел болды,
Еншилеске тец болды.

Айыллыныц улы - айдарлы.

Қарақалпақтыц қытайы,
Қайсысын керсец шытайы.

Қолдаўлы - қолы даўлы.

Қыздыц кермейтуғын жери жоқ,
Қытайдыц жүрмейтуғын жери жоқ.

Саўықлы жерде сандаўлы жүрер,
Даўрықлы жерде қолдаўлы жүрер.

Қыздан өткен илгир жоқ,

Әнтекли, тентекли,
Әлиптиц улы қәндекли.

Қытайдан өткен билгир жоқ.
Қацлыдан ул туўылса - улама болар,
Улама болмаса да, уламалық қонар.

Қәндекли,
Қызлары алтын сәдепли.
Балғалыныц барған жери базар.

Қацлыдан ул туўылса,
Қарағайға күн туўылар.

Балғалы тандыр қурса,
Шөмишли шөпшек терер.

Қацлыдан ул туўылса,
Қацылтырға күн туўылар.

Қостамғалыныц қосы дуў-дуў.

Қәдели журтта қацлы бар.

Қостамғалы - қосжүрек.

Арба соққан қацлы алғыс алған.

Оцтамғалыны отқа сал,
Қостамғалыны қоса сал.

Қацғайлы бассыз қалса,
Қацлыдан хан сайла.

Бақанлыдан даўыл қорқар.

Қайыц түбм - қайшылы.

Тийекли,
Тақыясы жийекли.

Қытайда бар қазаяқлы,
Қазысыпат, қазы жақлы.

Тобықлы томар артса,
Тусынан туғырлы шығар.

Суўнақ,
Қартайса да қуўнақ.

Қазаяқлы - қарға туяқлы.

Күлик,
Жүрген жери бүлик.

Баймақлыныц қызын алған бай болар,
Байрақлыныц қызын алған батыр болар.

Қамыс басы - аралбай.
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Аралбай атқа минсе,
сжкедЖЁфеф*

Жабы жалған сөйлемес.

Аралбай өктемшил келер,
Ақсүйрф өкпешил келер.

Жаоыны дауда сына,
Жагалтайды жаўда сына.

Қустьщ сумы - ҳәкке,
Қьггайдыц сумы - тәцке.
Аннаньщ баласы - ағайиншил.

Жабы,
Жәнжелдиц қабы.

Аннаньщ жаманы да қус алар.

Жабыға қазылық қонған.

Қуйынньщ қуўлығы қалмас.

Балталыныц аты баплы.

Қуйын,
Қашан көрсец уйым.

Балталы,
Барлық қыпшақтан арқалы.

Әйтекени әнейи деме.

Балталыдан майлы туўар,
Батырлықтьщ жолын қ}ўгар.

Ат алсац үйириўшиден ал,
Қыз алсац, шериўшиден ал.

Балталыныц аты да батыр.

Шердиц бәри - шериўшиде.

Балталы барган жерден,
Бағаналы қалмас.

Қытайдаи өткен шер жоқ,
Қыпшақтан өткен ер жоқ.

Баганалыныц бағы артық.

Қытай баласы - илимгер,
Китап көрсе, жамбаслар,
Қыпшақ баласы - жаўынгер,
Қаи майданда жәц баслар.

Жагалтахгдыц батырлығы бесх1гинде белли

Қытай даўды алар,
Қыпшақ жаўды алар.

Жағалтайда арланиыц жүреги бар.

Жағалтайдьщ жақсысы жақсы болар,
Жаманыныц жаманы бақсы болар.

Қыпшақ қылыш үстинде сөйлесер.
Ат сереси - қыпшақта,
Қыз төреси - қыпшақта.
Тоқсан тараў тор қыишақ,
Толы журттан зор қыпшақ.
Жалаўлы жаўға шапса,
Жылаўлы жалаўын услар.
Сацмурын,
Сарайға барған зацмурын.
Қанжығалы ацга шығар,
Қанжығасын бахғлай шығар,
Қанжарыи майлай шығар.

Ж ағалтай жаў уш ын туўылар.
Жағалтайды жаўда кор,
Ж ақсылыгын тойда кор.
Бестамғалы - бес аўыл,
Бхф-бирине ес аўыл.
Ел сереси - кеиегес,
Еренлерден кем емес.
Кенегестххц бийи де - улама,
Бийкеси де - улама.
Кенегес аўға шхлқса,
Кейнинеи ғаўға шығар.
Естерекке ерген нөкис,
Ески журтты көрген нөкис.
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Нокис - ноқта ағасы.

Қатағаннан қара суў да аўыспас.

Нөкис пәтленсе, нөсер жа}'дырар.

Қатаған улы хан болар,
Қапталы толы жаў болар.

Нөкистин улы - искер, қызы - исмер.
Қатаған қатты кетсе, қәтер салар.
Керегели кенегес,
Кендир түбин қыя кес.

Шүйиттиц улы шабандоз болар,
Жойитгиц улы қоррандоз болар.

Тарақлыдан тамыр тапсац, тарықпассац.
Оймаўыттаи ул туўылса,
Сом темирге күн туўылар.

Керегели керип кетер,
Сүргили сүрип кетер.

Оймаўыт ойға қонар.
Көптамғалы көп емес,
Көп ишинде жоқ емес.

Темирхожа көмир көмер,
Ешбуга көмек берер.

Мацғыттьщ бас-аяғы кән.
Түлкили - түлки тута алмас.
Мацғыт - мьщ уялы.
Беглик - мацгытта, кецлик - қоцыратта.
Мацғыттыц баласыныц мырзалыгы басым.

Суўнақмацғыт - сырминез,
Уўақмацғыт - орминез.
Елестире берсец, ел болмассац,
Келистире билсец, кем болмассац.

Мацгыттыц өзи таскесер,
Мағызы қызға көшер.

Жети шижецди бил.

Қаратай улы хан болар,
Сарытай улы сан болар.

Жәмирейи жоқ жәбирей,
Жарылқаўгаыға жарымас.

Ақмацғыт - ацшыл,
Қарамацғыт - қаршыл.

Жүз жыл жут болса да,
Жәбирей жутамас.

Тоқмацғыттан тоғашы шығар.

Жәбирей жараи болмас,
Жараннан жаман болмас.

Мацғыттыц бәри үцгит емес,
Үцгиттиц бәри әцгүрт емес.

Жәбирей сыр бермес,
Жамаи дымды билмес.

Байқондыдан бала туўылар,
Бир қолына сазын ала туўылар.

Ақырзаманда жәбирей қ}нырар.

Байқондыныц баласы,
Я бай болар, яде жыраў болар.

Елатын сыйлағаи ер озар,
Елатсыз қалған жер тозар.

Аннасты асқа қой, қосарды қосқа қой.

Ер ели ушыи туўылар,
Елаты ушын жуўырар.

Қылқалыныц қызы - бий.
Аршанныц улы - аршыл.
Мацғытыц пәтли - қатағаи.

Ер - ел ушын дөрер,
Елаты ушын өлер.
Ерден ердиц неси артық,
Елге еткен иси артық.

3 - Қарақалиақ фольклор ы
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Жолбасшысы жоқ журтты,
Жолшыбай жолаўшы тонар.

Басшысыз үй - бассыз геўде.
Урыстыц аты урыс.

Жерди қазсац, жәбирей шығар.

Ғайыптан жақсылық күтпе.

Пуқара ханныц тусында.
Қазақ, қарақалпақ түби бир,
Түп атасы Майқы бий.

Адам күни адам менен,
Бәрше күни қудай менен,
Көптиц күни әлем менен.

Ер туўған жерине,
Ийт тойған жерине.

Адам адамға керек.
Қайда барсац да Қорқыттыц гөри.

Мыц қосшыдан бир басшы.

Аўыл қаласыз, қала аўылсыз болмас.

Берген бийге де жағар.

Үлкен үйге не керек болса,
Кишкене үйге сол керек.

Атыц барда жол таны,
Аеьщ барда ер таны.
Таўға сүйенген ер таўдай жаўды жығар.

Барар жериц Балқан таў,
Ол да бизиц көрген таў.

Ел басқарған адамлар,
Етектен ала бермес.

Туўған жер - алтын бесик.

Ханымыз болды қарадан,
Бийимиз болды парадан.
Ким бий болайын демейди,
Халқы қәлемейди.
Берген берик қаланы бузар.
Панахан болды ханымыз,

Гүнжара болды нанымыз.
Бир жигит тахтқа минсе,
Қырық жигит атқа минер.
Дәрьяныч аржағында турып,
Хийўадағы ханға сәлем деме.
Қазы - хан қасында,
Қараша - жар басында.
Қазан алсац, қағып ал,
Ҳаял алсац, бағып ал.
Уламадан инсап кетсе,
Өзинше ҳеш гүнасы жоқ,
Дүньядағы қымбат нәрсе,
Бир кеўилдиц баҳасы жоқ.

Өз аўылыц турғанда, басқа аўылға қонба.
Қусына қарай қосығы,
Қумына қарай кесиги.
Жер баўыры суўық.
Жетим бала қор болар,
Төбесинен жол болар,
Жетим жүрген көшелер,
Кец болса да тар болар.
Жығылсац, жерге жабыс.
Көзицниц көргени,
Көцлиниц сүйгени.
Күлме қоцсыца, келер басыца.
Қоцсыц азап берсе, көшип қутыл,
Тисиц азап берсе, алып қутыл.
Наҳақ қан жерде қалмас.
Патша әмири ўәжип.
Патша азса, пуқарасына тийер,
Ҳаял азса, ерине тийер.
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Қырық киси атын билген қалый болмас.

Суйенискен жығылмас.
Тышкандай жаўьщды арысландай кор.
Тилге келди - елге келди.

Қарацғы түнде ециресе,
Қарындас даўысы беллиди.
Хан - қазық, қараша - азық.

Урса да, атамньщ қолы урсын.

Ханнан қазық, бийден тоқпақ.

Урыстыц кецеси жоқ.

Хан қасында ўәзир билш ш болса,
Қара жерден кеме жүргизеди.

Қарындастан қарным жақын.

Ханға ерген ер-жүўен арқалайды.

Қарындасым - қара қазаным.

Ханныц дәў-лети қайтайын десе,
Қарашасы менен қас болар.

Қүшағымнан ярымды алғанша,
Көкирегимнен жанымды ал.

Ханныц малы қораға жайғаспас.

Қасас қыяметке қалмас.
Қонсыға келди - қәўимге келди.

Ханнан келген кисини хандай көр,
Бийден келген кисини бийдей көр.

Қонсыньщ ҳақы - тәцирдии оғы.

Ғайыптан түскен - хандыки.

Қыямет күни қоцсыдан.

Туўрыдан туўғанныц өзгелиги жоқ.

Қоцсыньщ қоцсыда ҳақы көп.

Тамыр түби даў болар,
Қурдас түби жаў болар.

Атац да бир жолдас,
Аўыр да болса, бир қолдас.

Тириликтиц күши билекте болар.

Адамньщ кишиси болғанша,
Ийттии күшиги бол.

Уўайым ердиц қорғаны.
Аўылыц алыс болса, бармаспысац?

Арғымақ бирде жаллы, бирде жалсыз,
Ер жиғит бирде маллы, бирде малсыз.

Кецлик Қоцыратта,
Беклик он төрт урыўда.

Аўыл алыс, ырысқы жақын.
Тартысқан - ер, тартыспаған - қара жер.
Адаспайман дегенди,
Қарацғы думан адастырар.

Әмирдиц асынан пақырдыц мушы жақсы.
Жигиттиц ағы билмес, бағы билер.

Күш қазандай қайнайды,
Гүресиўте дәрман жоқ.

Бийдәўлетгиц ели болмас.
Аўылым алыс болса да, кеўилим жақын.
Алып алты болмас, жеп жети болмас.

Айтысқан аўыл болмас,
Болыспаған баўыр болмас.

Ҳәр ханныц тусында бир сурқылтай.

Жигит - елдиц еркеси ҳәм қулы.

Қойды шартық бүлдиреди,
Елди қортық бүлдиреди.

Балығы болмаған көли курысын,
Кийиги болмаған шөли қурысыц.
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Ийтелги болдьщ, не болдьщ,
Аласар қуўып жеткен соц?
Патша болдьщ, не болдыц,
Халқыц ўайран болған соц?

Елге душпан жерге сыймас,
Жерге душпан елге сыймас.

Суў сағасыз болмас,
Ел ағасыз болмас,
Көл балықсыз болмас,
Тон жағасыз болмас,
Жигит ағасыз болмас,
Қыз жецгесиз болмас.

Елге сыймаған жерге сыймайды.

Еси кеткен елин жамаилайды.

Ақ үзикли қарақалпақтьщ ханыман,
Өз үйимниц қулыман.

Елди қуў бузар,
Сүтти суў бузар.

Аўылластыц анты бир.

Елдиц күши елиў батпан.

Аўылласьщ жақсы болса, ағайин не керек?
Алғаньщ жақсы болса, ҳайт-той не керек?
Аўылы араластыц қойы қоралас.

Ел-журтыцныц қәдирин,
Ис түскенде билерсец,
Сары тонныц қәдирин,
Қыс түскенде билерсец.

Аўылы басқа алдырмас,
Аўылыц сени қалдырмас.

Шетте жүрип тарығарсац,
Өз елинди сағынарсац.

Аўылы бирдиц аўзы бир.

Иргеси бек елди жаў алмас,
Аўызы бир елди даў алмас.

Елге елек те керек, желек те керек.

Елди ерке бузар,
Етти желке бузар.

Аўылы жақын ийт қасқырдан қорқнас.
Ҳәр түлкиниц өриси басқа,
Ҳәр аўылдыц қонысы басқа.
Бир аўылдыц малын бақпасац,
Мыц аўылдыц малын бағарсац.
Елин жаманлаған елеўсиз қалар.
Айрылсац егер елицнен,
Қуўатыц кетер белициен.

Жаўда қалған бүлбүлден,
Ўатанға қайтқан ийт артық.
Орағыц өткир болса, қарыц талмайды,
Ўатаныц бек болса, жаўыц алмайды.
Ўатан қәдирине жетпеген,
Өз қәдирине жетпес.
Ўатан от басынан басланады.
Ўатансыздыц оты жанбас.

Еаз көлге, ер елге паналайды.
Ўатан ушын гүрес - ерге тийгеи үлес.
Арқа сүйер елиц болсын,
Аўнап жатар жериц болсын.
Уатан - елдиц анасы,
Ел - ердиц анасы.
Ер жигит елин сүйеди.
Елге берсец асыцды,
Ел қәдирлер басыцды,
Ийтке берсец асыцды,
Ийт мүжийди басыцды.

Ўатанын сатқан оцбас.
Ўатаныц тыныш - сен тыныш.
Ғаз көлин ацсар,
Адам туўган жерин ацсар.
Атақоныс - алтын мәкан.
Ата мәкан - аиац екен,
Қысылғацда панац екен.
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Бақа батпағына, балық көлине.

Көпшилик бир баўырсақтан берсе Тойдырар,
Бир таяқтан урса Өлтирер.

Баланьщ бөленген бесиги Кец дүньяньщ есиги.
Басқа жердиц отынан,
Туўғаи жердиц түтини артық.
Еринбеген елге жетер.

Болар елдиц баллары,
Бирин-бири батыр дер,
Болмас елдиц баллары,
Бирин-бири қатын дер.

Жат жердиц қаршығасынан,
Өз жерицниц ғарғасы артық.

Еки адам келиссе, қуда болар,
Бирликсиз ел жуда болар.

Бирликли елдиц ишине,
Бир келата ел сыяды.

Жақсы адам ел айыбын айтпас.
Қарсы ескен жел жаман,
Елинен безген ер жаман.

Ийт тойған жерине,
Ер туўган жерине.

Елден кетсе, еркек те ешек.
Суцқар қыясын сагынар,
Торғай уясын сағынар.

Елден кеткен ер - жетим.

Азған елдиц баллары,
Бир-бирине қас болар.

Ердиц еки айтқаны Елатын муцайтқаны.

Туўган елдиц тезеги де дәри.

Қырғаўылдыц баласы шетлегенин қоймас.

Туўған жердиц торғайы,
Турымтайдай көринер,
Қулыны тайдай көринер,
Қызлары айдай көринер.

Жақсы түйе жүклеўге жақсы,
Жас бала алдаўға жақсы.
Инген өлсе, б)\А'ра бар,
Жүги жерде қалмасқа,
Ата өлсе, бала бар,
Мүлки ўайран болмасқа.

Үйге белбаў да керек, желбаў да керек.
Туўган үйдиц түтини жыллы,
Туўған ананыц кутими жыллы.

Қус баласы уш ын торға түсер.

Үйге кирген жыланды да,
Басына ақ қуйып шыгарар.

Қус уяда нени көрсе,
Ушқанда соны корер.

Үйде бир күн урыс болса,
Қырық күнлик ырыс кетер.

Қус мурынсыз туўмас,
Бала ырысқалсыз туўмас.

Үйде оцбаған дүзде де оцбас.
Үйден кырық адым шыққап адам - мүсәпир.
Бирликли ел бузылмас.

Қаршыга қустыц баласы,
Қанатын жайып жем жемес,
Қарақалпақ байдыц баласы,
Бирин-бири кем демес.

Көптиц колы узып.

Бөрте ийттиц баласы,
Бөри алмаса да, түлки алар.

Балалы қоян қашалмас,
Қашса да узақ баралмас.

Қус баласы қырымға қарар,
Ийт баласы ырымға қарар.
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Илгери басқан баланы,
Терис қайтан қарт қайтарар.

Күйеўден ул болмас,
Күлдеи имарат болмас.

Ақ сүт берген ананьщ,
Балада ҳақы көп болар.

Балац қажарлы болса,
Келиниц ажарлы болар,
Балац қажарсыз болса,
Келиниц ҳазарлы болар.

Баланьщ өзин туўсач да,
Минезин туўалмайсац.
Ғарға сүйер баласын аппагым деп,
Кирпи сүйер баласын жумсағым деп.

Мынаў қыздыц баласы,
Палдан татлы баланыц анасы,
Мынаў улдыц баласы,
Қара жылан анасы.

Тец атаньщ баласы,
Тецликке көнсе де,
Кемликке көнбес.

Атаныц силтеген соқпагы,
Балаға мыц гүзар жол.

Көп ғаррыньщ ишинде,
Бир бала дана болар,
Көп баланьщ ишинде,
Еки ғарры бала болар.
Балалық шақ - патшалық гақ.
Бала болса да,
Ҳәрким өз теци менен ойнар.
Несибели деген ағаш болар,
Ишинен сасы кетпес,
Жетим бала кекшил болар,
Көзинен жасы кетпес.
Балац бас болса, сеи пәс бол.
Анасы өлген жетимге,
Қайтып ана табылмас,
Әкеси өлген жетимге,
Анасы болар бауырлас.
Ананыц кеўли балада,
Баланьщ кеўли далада.
Атаца не қылсац,
Алдыца сол келер.
Атаныц өлсе баласы,
Баласы жерде қалмастай,
Әкеси өлсе баланыц,
Халқы жетим қылмастай.
Алтын-гүмистиц гөнеси болмас,
Ата-ананыц баҳасы болмас.

Ене гезер, қыз гезер,
Қыйсық шатпаны ким дүзер?

Атац да болса бир жолдас,
Аўыр да болса бир қолдас.
Ҳәзилиц жарасса,
Атац менен ойна.
Қыз өссе, кетер,
Ул өссе, жетер.
Шешели жетим басында,

Тарақ пенен қол ойнар,
Шешесиз жетим басында,
Сирке менен бийт ойнар.
Ер бала - ата-анаға таяў,
Қыз бала - үйге жаққан бояў.
Жақсы ата жаман балаға қырық жыл азық.
Жигит он бесте отаў ийеси,
Жигирма бесте журт ийеси.
Қыз өссе елдиц көрки,
Ул өссе елдиц бөрки.
Дүнья - ағып атырған булақ,
Ата-ана сөзи - жағалай питкен қурақ.
Ана менен бала,
Гүл менен лала.
Отыз улыц болса да, орны басқа,
Отыз қызыц болса да, қылығы басқа.
Ханнан бала уллы,
Баладан ана уллы.
Бала - ерли-зайыптыц дәнекери.
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Ата дацқы менен қыз өтер,
Мата дацқы менен бөз өтер.

Ғарға баласы «ғақ» дейди,
Дийўана баласы «ҳақ» дейди.

Жақсы перзент - сүйёниш,
Жаман перзент - күйиниш.

Атаныц баласы болма,
Адамньщ баласы бол.

Жақсы перзент - жаным,
Жаман перзент - ҳарамға шыққан малым.

Бала жуўырса, кемпирдиц аяғы аўырар.
Әкеге тартып ул өсер,
Енеге тартып қыз өсер.

Жақсы перзент елине бас болар,
Жаман перзент елине қас болар.

Ата-ана - дәўлетиц.
Жыласа, баласы жецер,
Шынласа, анасы жецер.

Қайьщға қаран гал өсер,
Қатарына қарапул өсер.

Киси баласы кисенлесец де турмас,
Өз балац өзекке тепсен; де кетпес.

Ата қәдирин билмеген,
Баланьщ басы қор болар,

Он баланы бир ата сақлар,
Он бала бир атаны зорға сақлар.

Мацлайда болса, көрермен,
Аямда болса, жаларман.

Қызлы киси қыйында,
Уллы киси жыйында.

Баламда болса, сорарман,
Аямда болса, жаларман.

Кемпир - баланьщ жазлаўы.

Биреў тойып секирер,
Биреў тоцып секирер.

Ҳаял жерден оғыққан жоқ,
Ол да еркектиц баласы,
Еркек көктен түскен жоқ,
Ҳаял оньщ анасы.

Атац өлсе де, атацды көрген өлмесин.

Жалғыз бала ат шапса,
Атасы тақымын қысар.

Балалы үй - базар,
Баласыз үй - мазар.

Баланы иске буйыр,
Артынан өзиц жуўыр.

Бесик баласы бес түлер.

Ке}шлсизден көзсиз бала туўар.

Қыздыц тамағы қылдай,
Улдыц тамағы урадай.

Балалы үйдиц урлығы жатпас.

Қысыла-қысыла қыз болар.

Гүлшели бала сүймеге жақсы.

Қызлы аўылдыц ийти жатпас.

Жетим балаға жоғалған тайды енши етипти.

Қыздыц көзи қызылда.

Бизиц балада кемис қалмады,
Қалып турғаны - үйлениў тойы.

Аталы жетим - қор жетим,
Енели жетим - зор жетим,

Баланьщ атын Әлий қойг
Оннан қалса Ўәлий қой.

Атадан тыйыў көрмегеннен,
Енеден жыйыў көрмегеннен без.

Аш бала тоқ бала менен ойнамас,
Тоқ бала ҳеш нәрсени ойламас.

Урысарга улыц болсын,
Кейисерге келиниц болсын.

Шыбық тиймей шыцқ етер.
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Баланы жастан,
Қатынды бастан.

Балага тийме, уяларсац,
Үлкенге тийме, жыларсац.

Бала, баланыц иси шала.

Әдепли бала - арлы бала,
Әдепсиз бала - сорлы бала.

Қызы бардын назы бар.

Жалғыз бала жаннан қатты,
Алғаны ониан қатты.

Жыламаган балага емшек қайда?
Болар бала бес жасынан.
Арба аўдарылған соц бала-шаға болды ма?
Әлпи алысқан әкеси менен дегишер.
Сақаўдьщ тилин шешеси түсииер.
Еркелетсе анасы,
Талтацлайды баласы.
Үйретиў ацсат, үйрениў қыйын.
Ул-қызыц - дәўлет.
Жаслық - патшалық.

Алдамага бала қайым,
Қудай урсыи ғаррыны.
Баласы жоқ қатын - тул,
Баяны жоқ илим - тул.
Иши тар қатын бала туўмас,
Бала туўса да, жәнжелин қоймас.
Етикти нәл сақлар, баланы ана сақлар.
Қараўсыз бала - гайратсыз,
Ғайратсыз бала - айбатсыз.
Қараўсыз бала - қайырсыз,
Қайырсыз бала - мийримсиз.

Өмир бала менен татлы.
Адам болар бала алысқа қарар.
Жалгыз бала жаўдан жаман.
Ақсуцқардьщ баласы,
Алдына қоймай жем жемес,
Шын жақсыныц баласы,
Адам көрсе, жат демес.

Балац екеў болса,
Биреўи қойшы болар,
Биреўй тойшы болар,
Балац биреў болса,
Тойшы болса да сорыц,
Қойшы болса да сорыц.
Алпысжаста атацөлсе, сонда бир албырарсац.
Ата-анам - шийрин тилли устазым.

Ылашығым үй болар,
Балам саў болса бий болар.
И йт баласын ырылдап сүйер.
Кемпирдиц баққан баласы,
Керии бир қойған бақадай,
Келиншектиц баласы,
Кермыйықлы сақадай.
Қатын өлсе, күйиц кетер,
Бала өлсе, мийиц кетер.
Бала күйиги баўырда.
Атацызды арқалап,
Анацыздыц алдында тақ тур.

Анац өгей болса, атац өзицдики болмас.
Анасыз - кунде жетим,
Атасыз - тойда жетим.
Анасыз баланыц дайысы жоқ.
Адамныц әўели ҳәм балалық,
Ақыйры ҳәм балалық.
Атага тартып ул туўмас,
Шешеге тартып қыз туўмас.
Атасыз бала - жетим,
Шешесиз кыз - жесир.
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Бийдәўлеттиц баласы,
Аспандағы айды тидер.

Шошқа сүйер баласын торайым деп,
Шоқ шецгелдиц арасында турайын деп

Әдепти әдепсизден үйрен.

Жақсы бала - сүйиниш,
Жаман бала - күйиниш.

Қәдир билмес баланы,
Асырарсац жан менен,
Қәдирицди билгенше,
Баўырыц толар қан менен.

Өсирсец ерке перзентти,
Сақалыца асылар,
Бийәдеп бир ул болып,
Мацлайға тамға басылар.

Алты жасар бала атқа минсе,
Алпыстағы қария сәлем берер.

Үйинде асы жоқтыц,
Дүзде досты болмас,
Перзентсиз адамныц,
Ке)>линин хошы болмас.

Әкеден бала алты батпан кем туўар.
Әкениц ец жақсысы жездедей болар.

Перзент болса, үйге сән,
Малыц болса, дүнья кән.

Алтын баслы ҳаяддаи,
Бақа баслы еркек артық.
Ата турып бала сөйлесе - ширкинлиги,
Аға турып ини сөйлесе - еркинлиги.

Бақыраўық демесец,
Баҳалы көлх^к түхғе ғой,
Жаман да болса перзентиц,
Өз малыца ийе ғой.

Қыздыц қызығы қызарғанда.
Бийперзентке ул берсе,
Қоярға жер таппайды,
Аш адамға мал гштсе,
Соярға көзи қыймайды.

Қызға бергенди қыз өтер.
Қыз бала өкиешил болса,
Қалыц малы көп болар,
Ул бала өкпешил болса,
Ырысқа қырсық болар.

Әкеси байдыц қызы бай ма?
Әкесиниц байлығын арқалай ма?

Жылайтуғын баланыц,
Үш күн бурын көзи қышыйды.

Он күйеўдиц кемисин көрмеген ана,
Бир келинниц минин көргиш болар.

Таўда ту}>ған қулынныц еки көзи таста,
Ашлықта туўған баланыц еки көзи аста.

Ат-тоиы бар кисиниц,
Той-жьпгынға барысы бар,
Ул-қызы бар кисиниц,
Қудалыққа барысы бар.

Түйеси олген ж урп а қалар,
Баласы өлген көшке ерер.

Улаў-тоны сай киси,
Уллы тойға барысар,
Улы-қызы бар киси,
Улыс күни жарысар.

Балаға жумыс буйыр,
Кейнинен өзиц жуўыр.
Бай баласы балпац келер,
Жарлы баласы жалтац келер.

Ул усыллы, қыз қылықлы болса Ерге дәўлет,
Ул усылсыз, қыз қылықсыз болса Ерге мийнет.

Балацды мектепке бер,
Мектепке бермесец, мәжилиске бер.
Ата малы балага мал болмас.

Қыз - кездиц қурты.

Бала да болса, ҳәрким қатары менен ойнар.

Қызым, саған айтаман,
Келиним, сен тыцла.
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Ата көрген оқ жонар,
Ене көрген тон пишер.

Отыз улым болғанша,
Олақ болса да шалым болсын.

Келин бийе жасырар,
Қылўасын таўдан асырар.

Ул сабағанға күн туўар,
Қыз сабағанға нәлет жаўар.

Ағасы бардьщ ырысы бар,
Иииси бардыц тынысы бар.

Улдыц бир көзи жоқ,
Қулдыц еки көзи жоқ.

Кемпир - үйдиц тығыны,
Өлеғойса - шығыны.

Урысы бас ул болмас,
Кериси бас келин болмас.

Улдьщ саўлаты бир басқа,
Қыздыц саўлаты бир басқа.

Қыз қырық шырақлы,
Бири жанбаса, бири жанар.

Қыз ағасыз болмас,
Көл сағасыз болмас.

Ер баланы еркелетсец, нар болар,
Қыз баланы еркелетсец, ғар болар.

Қымызды ким ишпес,
Қызды ким айтпас.

Қызды күте билмеген күц етер,
Жипекти түте билмеген жүн етер.

Залым болсын, зулым болсын,
Ғәрези улым болсын.

Қызға - қырық үйден тыйыў,
Бир үйден - жыйыў.

Жарлыдан келип пац болса,
Улыц зәлел келтирер,
Атьщ журтқа дац болса,
Қызыц зәлел келтирер.

Қыз сакладъщ - қоз сақладыц.

Ойнаса, улы жецеру
Аразласса, атасы жецер.

Қызалақ басқа, қыз басқа,
Ш айган басқа, ж ин басқа.

Улыц - сүт, ақлығыц - қаймақ.

Ешкили қой ореген,
Қызлы үй өсекшил.

Қыздыц үйи қыннан тар,
Ининиц үйи иннен тар.

Ҳаялсызға рәҳәт жоқ, улсызға дәўлет жоқ.
Аттыц сырын ийеси билер,
Қыздыц сырын шешеси билер.

Әкени сөккен ул оцбас,
Шешени сөккен қыз оцбас.
Әке турып, ул сөйлегеннен без,
Шеше турып, қыз сейлегеннен без.

Баланыц иси батпандай,
Келинниц сөзи кетпендей.
Жерге түскен - жетимдики.

www.ziyouz.com kutubxonasi

www.ziyouz.com kutubxonasi

www.ziyouz.com kutubxonasi

Бирлик бар жерде тирилик бар.

Көп тилеги қабыл.

Алтаў ала болса,
Аўыздағыны алдырар,
Төртеў түўел болса
Төбедегини түсирер.

Қалтацдағы - ортацдағы.
Билек бир болса да, бармақлар басқа,
Нәсили бир болса да, парқы басқа.

Бирлескен озар,
Бирлеспеген тозар.

Аўызбиришилик - байлықтыц нышаны.
Аўыз бир болса, аспандағыны аўдарар.

Ел аўзында серт болса,
Аўызбирлик берк болар.

Өзим билемен деген басқа ўайран салар,
Көп биледи деген бағқа қорған салар.

Байлық - байлық емес,
Бирлик - байлық.

Көптей тентек болсац да,
Көпке тентек болма.

Тиришиликтиц күши бирликте.

Шәрияттыц шарымы көп,
Бирлик етсец, барымы кеп.

Еки киси гүнәкар болса,
Бир кисм дәнекер болар,
Оған да биреў себепкер болар.

Жәнжел жақсылыққа апармас.

Қанша тулпар болса да,
Минип болмас жалғызды,
Қанша дана болса да,
Халық сүймейди азғынды.

Паданыц аўзы бир болса, бөриге алдырмас.
Бармағыц бирикпесе, ийне де илинбес.
Мингеспе, мингессец - үндеспе.

Жалғыз төбе пана болмас,
Жалғыз ағаш сая болмас.

Бир ели аўызға еки ели қақпақ керек.

Жалғыз ағаш пана болмас,
Жалғыз бийе саба болмас.

Биреў билмегенди биреў биледи.

Жалғыз ағаш орман болмас,
Жалғыз гербиш қорған болмас.

Аўызбиршхглик қайда болса,
Берекет сонда болар.

Көп аўыз бир болса,
Бир аўыз жоқ болар.

Бр^рдиц абырайы - мыцныц абырайы.
Тозған ғазды топланған ғарға жем қылар.

Жалғыз аттьщ шацы шықпас,
Жалғыздыц үни шықпас.

Жалғыз жүрип жол тапқанша,
Көпшилик пенен адас.

Жалғыз аттыц шацы шықпас,
Шацы шықса да дацқы шықпас.

Көргенди гөнеден сора,
Гөне билмесе, көптен сора.

Саяқ жүрсец, таяқ жерсец.
Көп жыйылса, жоқ табылар.
Биреўден екеў жақсы.
Көпке кимниц дады жетеди.

Көпшилик қайда болса,
Тоқшылық сонда болар.

Атадан жаратсац, бешлерди жарат,
Жалғызды жаратқанша, тасларды жарат.

Көпшилик қайда болса,
Бағ-дәўлет, Қызыр Ильяс бәри сонда.
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Көп биледи деген күлер,
Өзим билемен деген елер.

Билгенимди тилеме, бирлигимди тиле.
Алыстан көрген алдырмас,
Ж олдасын жаўда қалдырмас.

Уў ишсеқ руўьщ менен.

Өсер ердиц белгиси,
Бири шийрин, бири пал,
Өспес ердиц белгиси,
Бири шаян, бири мал,
Азамат ердиц белгиси,
Дүзде патша, үйде қул.

Өнер алды бирлик,
Ырысқал алды тирилик.
Бирликти бузған - ақмақтьщ иси,
Қатардан қалған - шабанныц иси.
Ердиц ерлигин билмеген,
Қудайдьщ бирлигин билмес.

Арғымақ аттыц белгиси,
Азғана отлап, көп жуўсар,
Азамат ердиц белгиси,
Азғана сөйлеп, көп тыцлар.

Бирлескен көп ис қылар,
Бири арқаў, бири ерис болар.

Бириц қуйрық, бириц қанат бол.

Кецесип пишкен тон узын болар.

Қырық киси бир жақ,
Қыцыр киси бир жақ.

Жаўға барсац, бәриц бар,
Даўға барсац, бириц бар.

Бир дәстурхан қасында,
Онлаған адам оцысар,
Бир жемтиктиц үстинде,
Еки ийт неге таласар?

Жалғыз үйдиц тамағы жетсе де,
Табағы жетпес.
Бир рет дузыи ишкенге,
Қырық күн сәлем бер.

Ийттиц аўзы ала болса да,
Бори келгенде биригеди.

Бир салмадан мьщ киси суў хғшер.

Бирликсиз күш болмас.

Бир л<ецнен қол,
Бир жағадан бас шығар.
Үйинде бирлиги жоқтыц,
Кеўлинде қайғысы көп.

Сырыи билмеген адамға,
Сырласайық кел деме,
Аўызбиршилик болмаса,
Аўыл да болса, ел деме.

Ас болса, қазан табылар.

Сырын билмеген адам менен дос болма.

Бир есик жабық болса,
Қырық есик ашық.

Сырын билмеген ап ы ц сыртынан айланба.
Аўызбиршилик - байлықтьщ сағасы.

Жуўазшыньщ қоцсысыныц қоцсысы.
Бириккен ис бел талдырмас.
Айырылсац, азарсац,
Бирлессец, озарсац.
Бирлик, бирликтиц түби Тирилик ҳәм ийгилик.

Билгеницди тилеме, бирлигицди тиле.
Бирлик болмай, тирилик болмас.
Бириккен жа)> жецер.

Бирлик озар, бирлиги жоқ тозар.
Бармақ бирикпей, кесте тигилмес.

Екеў болып бирге турмас,
Көзли болып көрге турмас.
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Еки қәлендер бир гөсекке сыяр,
Еки бай бир елге сыймас.

Күши бар залым халықты,
Сыйлатпақ уш ын жылатар,
Әдепли адам өз басын,
Сүйдиргеннен сыйлатар.

Еки жаман ел болмас,
Ел болса да, қатарға қосыла алмас.

Тири сыйлаған бий болар,
Өли сыйлаган бай болар.

Қол қолды жуўар,
Еки қол биригии бетти жуўар.

Сыйласац, сый корерсец.
Қасқыр көрген ийттиц аўзы бир болар.
Сыйласқанға не жетеди?
Сөйлескенге нец кетеди?

Қазан ошақтыц аяғы уш болар,
Биреўи-биреўине күш болар,
Биреўи жығылса, бәри еш болар.

Арғымақ ат ш арш амас қыйнағанға,
Бгсыцды қос дос билип сыйлағанға.

Биреў болса - қуда, екеў болса - ўапа.
Торкин сыйлағанньщ тобеси ойық.
Биреў болса - ес,
Екеў болса - жолдас.

Коримликке қошқар бер,
Сыйласықлы екен дер.

Берекет, қайда барасац?
Ау ызби рл икке бараман.

Әкесин сыйламағанды баласы сыйламас
Жасүлкенди сыйласац,
Мурадыца жетерсец,
Ж аманлық етсец наҳақган,
Туцғыйыққа кетерсец.

Бир үйли иплас,
Бири-бирине қас.
Бирдики мыцға,
Мыцдыки әламга.

Ҳүрмет етсец қатарыц,
Үлкен тутар басыцды,
Ҳәдден асыи бир күни,
Тыялмай жүрме коз жасыцды.

Сыйлағанды сый билмес,
Сыйпаганды ешек билмес.
Өзицди жаттай сыйла,
Ж ат бойыцнантүцилсин.

Сыпайы сүйгенин сыйлар.

Жасүлкенди сыйласац, төрден орын бер.

Адамгершиликтиц жақсысы Жасүлкенди сыйлаў.

Ийесин сыйлаган,
Ийтине сүйек салар.
Өмир қызығы - сыйласық.
Санаспаға дос жақсы,
Сыйласпага жат жақсы.
Сыйласац, сый киси,
Сыйламасац, бир киеи.
Ҳәрким сыйлағанныц қулы.
Ер сыйлаған есикте отырмас.

Сыйламаға пулыц болмаса,
Сыйпамаға тилиц болсын.
Үлкенди сыйламағанга ж аў неге керек?
Қудацды қудайдай сыйла.
Танымасты сыйламас,
Жек көргенди мақтамас.
Саламат жасап, саў гезер,
Зинаға кеўил бермеген,
Халықтан ҳүрмет көре алмас,
Өз қәдирин билмеген.
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Ж аманды жақсы деме, малы бар деп,
Ешекти мал демецлер, жалы бар деп.

Ақмаққа ҳүрмет қылсац,
Қорқыттым дейди.
Ҳурметке - иззет.
Ҳүрмет жасқа да, жасы үлкенге де бирдей.
Ҳүрмет етсец, ҳүрмет көрерсец.
Ғаррыға - ҳүрмет, жасларға - иззет.

Ж ақсы қатын белгиси,
Былғары қылар терини,
Ж аман қатын белгиси,
Қарыздар қылар ерини.
Жаман аттан жайдағым жақсы,
Жаман қатыннан бойдағым жақсы.
Ел аралаған сыншы болар,
Тоғай аралаған үйши болар.

Ерлик етип ас қойдыц,
Беглик етип алып қойдыц.

Жақсы қатын ерин ер қылар,
Жаман қатын ерин қара жер қылар.

Мыцды танығанша,
Бирдиц атын бил.
Қазыласқан соц қарындас болмас.

Жақсы қатын-ырыс,
Ж аман қатын-урыс.

Қардыц суўы қандырмас,
Өгей ене тындырмас.

Жаман қатын алғанныц жаўы үйинде,
Жақсы қатын алғанныц тойы үйинде.

Тириде татыўы жоқтыц,
Өлгенде ашыўы жоқ.

Жорға жүрисинен пул болар,
Жаман жүрисинен қул болар.

Төрт аяқлыда бота татыў,
Еки аяқлыда бөле татыў.

Пискен астыц күйиги жаман,
Жаман қатынныц бийлиги жаман.

Адам барған жерге адам барар,
Бели берк қорғанды алар.

Қыз ўақтында бәри жақсы,
Жаман қатын қайдан шықты?

Кеўдице қарай қайтысыц,
Желиўице қарай жортысыц.

Жақсы қатын ариа унын кәбап қыдар,
Жаман қатын бийдай уныцды қарап қылар.

Қоцсы болсац, қорған бол.

Жаман қатын қартайса,
Шарбая болар.
Ж ақсы қатын қартайса,
Кәйўаны болар.

Ықлас пенен ас қойса,
Алдыца бас қойғаны.
«Кел» демек бар, «кет» демек жоқ.
Кеўил-кеўилден с>ў ишер,
Қамыс буўыннан суў ишер.

Жаман жигит той бузар,
Жаман қатын үй бузар.
Жаман айғыр тайға қас,
Жаман қатын байға қас.

Ҳәмме сениц менен мендей болғанда,
Бул қалаға дәрўазаман неге керек?
Ўәде - Аққумнан табысқайлы болсын.

Пәмсизликтиц белгиси,
Пайдалы менен пайдасыз,
Сөздиц парқын ойламас.

Жақсы аттыц тисин санама,
Жақсы адамныц ҳаслын сорама.

Жаман сыйыр сүзеген келер,
Жаман қатын гезеген келер.
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Жақсы атын мақтар,
Жаман қатынын мақтар.
Жаман қатын байына,
Жалғыз атын сойғызар,
Жақсы қатын жолдасын,
Жоқтан қурап тойғызар.
Жаман қатын байы менен ойнар,
Жаман байтал тайы менен ойнар.
Жақсы атқа бир қамшы,
Жаман атқа мьщ қамшы.
Жүйрик ат шабан болмас,
Жақсы адам жаман болмас.
Жақсы жаныца жолдас,
Жаман малыца жолдас.
Шортан балық жақсы болса,
Хийўаға бармас па еди?
Жаман адамға ис түссе,
Ҳал-жайыца қаратпас.
Жақсы менен саўда қылсац,
Керис болмас,
Жаман менен саўда қылсац,
Теш с болмас.
Жақсы менен саўда қылсац,
Түби билис болар,
Жаман менен тамыр болсац,
Түби урыс болар.
Жақсы болса алғаныц,
Үйицнен қонақ кетпес,
Жамаи болса алғаныц,
Шын достыц да келмес.
Ийт жақсысы саўын болмас,
Ийттүйнектен қаўын болмас,
Тамшы тамыи жаўын болмас.
Арғымақ аттьщ қуйрығы,
Бирде жипек, бирде қыл,
Туўысы жақсыныц белгиси,
Бирде төре, бирде қул.
Ешекти атқа санама,
Жақсыны жатқа санама.

Буғаныц өзи қартайса да,
Мүйизи қартаймас,
Жақсыныц өзи қартайса да,
Сөзи қартаймас.
Жақсыныц басына ис түссе,
Ашынар да ашылар,
Жаман адамға ис түссе,
Бир көтерилип басылар.
Жаман ойға суў түссе,
Өткел бермес кешиўге,
Жаман адамға ис түссе,
Жаныцды сорар шешиўге.
А т жақсысы бир отыз,
Адам жақсысы еки отыз.
Ат жақсысы боз болар,
Ер жақсысы таз болар.
Тон жақсысы маўыты,
Ат жақсысы яўмыты.
Жақсыныц сөзи татлы,
Жаманныц сөзи қаггы.
Жақсыныц сөзи мазалы,
Ж аманныц сези ызалы.
Жақсыныц сөзи жетеди,
Ж аманныц сөзи өтеди.
Жаманныц ези кепил,
Жақсыныц сөзи кепил.
Жаманныц жүзи тегис,
Жақсыныц сөзи тегис.
Жақсыныц сөзине қара, өзине қарама.
Жақсыньщ жүрген жери базар,
Жаманныц жүрген жери мазар,
Жақсыныц сези рәҳәт,
Жаманныц сөзи жанға ҳазар.
Жақсыныц өзи де жақсы,
Қамырдан қыл тартқандай сөзи де жақсы.
Жақсыныц сөзи - гүл, жаманныц сези - шөл.
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Жақсыньщ сөзи - пал, жаманньщ сөзи - уў.

Жақсыны көрмек ушын,
Ақмақты ермек ушын.

Жаман жегенин айтар,
Жақсы билгенин айтар.

Жақсыны көрмек - сүннет.

Жақсыға кеп ерер,
Жаманға шөп ерер.

Жаманға жақсы ат жараспас,
Жақсыға жаманат дақ болмас.

Жақсыға сөз айтсац, сөзди аўлар,
Жаманға сөз айтсац, аса5>дай туўлар.

Дүньядан жақсы да өтеди,
Жаман да өтеди.
Жақсыны жаманлаў менен қуны кетпес,
Жақсыға мыц жаманныц қуны жетпес,
Ақсақ ийт мыц көкке қарай үрген менен,
Аспанда алтын айдыц нуры кетиес.

Жақсыныц кеги Жипек орамал кепкенше,
Жаманныц кеги Басы гөрге киргенше.

Жақсыны көрип пикир ет,
Жаманды көрип шүкир ет.

Бир жаманныц кесапатынан,
Мәўжиреген дәрья қурыйды.
Бир жаманныц кесири жети журтқа тийер.
Бир тислесец де, май тисле,
Ҳәргиз жүрек талдырмас,
Жақсы менен жолдас болсац,
Кеўлицде әрман қалдырмас.

Жақсыда мин жоқ,
Жүйрикте сын жоқ.

Жақсыдан жаман туўар,
Ыссы нанға алғысыз.
Жаманнан жақсы туўар,
Адам айтса нанғысыз.

Жалынсац, жақсы кеширер,
Жанысац, полат кесер.
Етиги жаман торге шықиас,
Жеци жаман ас ише алмас.

Өзи жаманныц сози жаман,
Өлерменниц көзи жаман,
Биреўге гөр қазсац, озиц түсерсец.
Еки жақсы бас қосса,
Бирин-бири қыялмас,
Еки жаман бас қосса,
От басына сыялмас.

Жақсы болғаны қайсы,
Жаманды кеширмеген соц,
Батыр болғаны қайсы,
Жаўдыц үнип өширмеген соц.

Жорғаныц қәдири желгенде билинер,
Жақсыныц қәдири олгенде билинер.
Жаманларға олжа түсер,
Бөлисе алмай көпке түсер.
Жақсылық агаш басында,
Жаманлық аяқ астында.

Еки жақсы бас қосса,
Қыл өтпейди арадан,
Еки жаман бас қосса,
Қол кетпейди жағадан,

Жаманныц үсти суў болса,
Кеппестей көрер,
Жаманға мал гхитсе,
Кетпестей көрер.

Еки жақсы қосылса,
Айдын-шалқар көл болар,
Еки жаман қосылса,
Еки арасы шөл болар.

Жүйрик болмай, шабан болмас,
Жақсы бодмай, жаман болмас.
Жақсы сынаў менен жарыйды,
Жаман сынау менен қарыйды.
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Жақсы жүрген жерине кент салар,
Жаман жүрген жерине от салар.

Жақсы қусқа л<аман қус,
Танлаў менеп тец болар,
Жақсы қызға жаман қыз,
Бағы меиен тец болар.

Жақсыдан жақсы туўса - әдет,
Жаманнан жақсы тууса - тәәжжии.

Таўдыц төбесине қара, түбине барма,
Жақсыпыц атын есит, үйине барма.

Жақсыдан л<аман тлуса,
Еми табылмас,
Жаманнан жақсы туўса,
Теци табылмас.

Жақсыны жатқа берме,
Душпаныц күлер,
Жаманды досқа берме,
Елиц бүлинер.

Жақсыныц үйи түссе, күйи түседи,
Жаманньщ үйи түссе, мийи түседи.
Жақсы жерге түскен келин - келин болар,
Жаман жерге түскен келин,
Келсап пенен кели болар.
Жақсы болсац л<ердей бол,
Бәрин шыдап кетерген,
Таза болсац суўдай бол,
Бәрин жуўып кетирген.

Жақсыға берсец асыцды,
Жақсы сыйлар басыцды,
Жаманға берсец асыцды,
Ийтке таслар лашыцды.
Жақсы көргепине қурт берер,
Жаман көргенине сырт берер.
Қатынныц жақсысы тойда белли,
Аттыц жақсысы л<ыйында белли.

Жақсыны жат деме,
Жаманды өзим деме.

Алганыц жаман болса, өмириц хорлық,
Мингениц жаман болса, қамшыға зорлық.

Жақсы жигит ҳәзиллеспеге келеди,
Жаман жигит гөже ишнеге келеди.
Жақсыныц аттан л<ыгылғаны да жақсы.

Алғаныц л<аман болса, сата алмайсац,
Алты ай алған майыцнан таталмайсац.
Жақсы сыншы жол силтейди,
Жаман сыншы жүрегице ис түйрейди.

Көргенсиз дегенге ашыўланба,
Көргеницнен көрмегениц көп.
Жақсыны жаман кийим ишинде таны.

Жаманнан қаш,
Жақсыға жантас.

Жақсыныц барсац қасына,
«Бери кел» деп шақырар,
Жаманныц барсац қасына,
Аш л<олбарыстай ақырар.

Жақсыға ашық бол,
Жаманнан қашық бол.
Жақсыға айтсац бир гәпти,
Алдыца басын ийеди,
Жаманға бир ис тапсырсац,
Питкенше ишиц күйеди.

Жақсыныц нуры шашылар,
Жаманныц нәпсиси ашылар.
Жақсы қоцсыны сатып ал,
Жаманнан басыц тартып ал.

Жақсыға барып л<алынсац,
Гүнайыцды кешер,
Шын полатты жанысац,
Силтеген жерден кесер.

Ақмақ қара күшине мақтанар,
Айыплы сәл нәрседен л<асқанар.
Арық пенен семиздиц баўыры бир,
Жақсы менен >1<амаппыц ж амбызы бир.

Жақсы меиен сөйлессец, зейниц ашылар.

- Қарақалпақ фольклоры
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Жақсы ас қалганша,
Жаман қарын жарылсын.

Ер жақсысы елден шыкпас,
Ер жаманы сөзден шықпас.

Жақсы дос ашып айтар,
Жаман дос қасып айтар.

Жақсылықты жайына қыл,
Жақсылығыц ҳеш болмасын,
Қуры сымбатқа қызықпа,
Дәнеси жоқ пуш болмасын.

Татыў-дос болған адамлар,
Бир-бирине қарасар,
Негизи жақсы адамлар,
Кек сақламас, жарасар.

Жақсыныц жаты болмас,
Ж аманныцуяты болмас.
Қазанға жантаспа,
Күйеси жуғар,
Жаманға жаитаспа,
Бәлеси жуғар.

Жаманлықтыц алдын ал,
Жақсылық қайда барады?
Питер истиц басына,
Жақсы келер қасына.

Бир көрип жақсы деме,
Жаман шықса қәйтерсец,
Бир көрип жаман деме,
Жақсы шықса қәйтерсец.

Жақсыныц кеги болмас.
Жақсыныц иси менен аты олмес.

Тамағы жаман ҳайтта өлер.

Жақсы адам ай менен кунге тец,
Жарығы ортақ әлемге.
Жаман ырым етер,
Ырымы қырын кегер.

Жақсы менен дос болсац,
Сыртыцнан сирә сөз айтпас,
Ишинде сумлық сақламас.

Жақсы адам сөз мәнисин ацлайды,
Жаман адам пасық сөзди тыцлайды.

Жаман өзи бола алмайды,
Болғанды коре алмайды.

Жақсы адам жағар шийрин жаныца,
Жаман адам бояр қызыл қаныца.

Жақсыныц қайыры тийер ҳәр жерде,
Жамаиныц кесири тийер тар жерде.

Жақсы менен жанассац,
Дәртиц қалмай төгилер,
Жаман менен жанассац,
Қабырғац қалмай согилер.

Жаманлық тоғай гезбейди, адам гезеди.

Жақсыға үрдис еткен жаманға жүуымас.

Жаманныц торинде болғанша,
Жақсынын гөринде бол.

Жақсыныц қолы ағада болар,
Жаманныц қолы жағада болар.

Жақсылыққа жақсылық,
Ҳәр кисиниц исиди,
Жаманлыққа жақсылық,
Нар кисиниц исиди.

Жақсыға айтсац, иитер,
Жаманға айтсац, күлер.

Атыц жақсы болса, жолдыц пырағы,
Улыц жақсы болса, кеўил шырағы.

Ийт жаманы дүз қорыйды,
Ж игит жаманы қыз қорыйды.

Жақсы ат артынан сүринер.

Жақсыдан шарапат,
Жаманнан кәсапат.

Арғымақтыц жақсысы Минсец көлик, сатсац пул.

Жақсыда кек болмас,
Жаманда тек болмас.
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Жақсыньщ өзи өлсе де, сөзи өлмес.

Жақсы келди дегенше,
Жарық келди десейши,
Жақсылықтьщ зуытын,
Алып келди десейши.

Жақсы ойын айтар,
Түсинген қуллық етер.
Жаман көлдиц суўы ашшы,
Жаман тонньщ бийти ашшы,
Жаман адамныц тили ашшы.

Жаманнан болса жасаўыл,
Елди жаўға алдырар,
Жақсыдан болса жасаўыл,
Отырықлы ел қылар.

Жаман да болса ағамыз,
Жақсыны қайдан табамыз?

Жаманға айтсан сырьщды,
Бир сындырар қырьщды.

Жақсы ийт өлимтигин аўлаққа таслар.
Жақсы жолдыц узыны жақсы,
Жаман жолдьщ қысқасы жақсы.

Жаманнан қайт, жақсыны айт.
Саллақыдан жуўас ийт жақсы.

Жаман жақынын жейди,
Ишиндеги пақырын жейди.

Бир ғорипке ис түссе,
Жақсы көмек береди,
Жаман күлип кетеди.

Жаманға айтқан сөз - мәзи бир қулақ,
Ж ақсыға айтқан сөз - қолға ўслаған таяқ.

Алтын айнымас,
Жақсы қартайса да, алжымас.

Жақсыныц алды - ағып турған Дәрья,
Жаманньщ алды - шөл-жәзийра.
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Аққуў қустьщ төреси,
Жалгыз жүрип отламас,
Шын жақсыньщ б е л т с и ,
Жаман созди хошламас.

Жаман адам - тана,
Жақсы адам - пана.
Жаны ашыса, тили шығар,
Қарны ашыған урлық қылар.

Жақсыньщ жүрген жери гүлистан,
Жамагшьщ жүрген жери гөристан.
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Жақсы кетип, жаман қалды,
Дәни кетип, сабан қалды.

Жақсы қырқында толар,
Жаман қырқында солар.
Жаман тамаққа келер,
Жақсы қонаққа келер.

Жақсы адам адамгерлик бил.дирер,
Жаман адам найзасына илдирер.

Ж ақсыдан түцилип жүрме.

Жақсы болса ағасы,
Бийжағдай жерге жумсамас.

Ж аманлық пайда етпес,
Жақсылық заяға кетпес.

Жақсы өтириктен жаман ырас жақсы.

Ж ақсы - халыққа жолдас,
Жаман - малға жолдас.

Жаман үйден суў өтпес қосым жақсы.
Жаман маллы болса, жақьхнын танымас.
Жақсы киси қартайса да, ақылдан саснас,
Жақсы ат қартайса да, жүрисин бузбас.

Жақсы әке жаман балаға елйў жыл азық.

Жақсыны халық мақтар,
Жаманнан халық датлар.

Жақсыныц үйи менен дүзи бирдей,
Кеўили дәрья-көлдей.
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Жақсы адам қартайса,
Жазып қойған хаттай,
Жаман адам қартайса,
Жанбай қалған оттай.

Жақыньщ жақсы болса,
Күнниц батқанын билмейсец,
Қатыныц жақсы болса,
Тацньщ атқапын билмейсец.

Жақсы адам - жан тынысы,
Жақсы жер - ел ырысы.

Қызыц жақсы болса,
Келип-кеткенин билмейсец,
Күйе\’ балац жақсы болса,
Күнниц өткенин билмейсец.

Жақсы өлсе, ат қалар,
Жамаи өлсе, не қалар?

Жақсы менен қоцсы болсац,
Алысарсац-берисерсец,
Ж аман менен қоцсы болсац,
Қағысарсац-кейисереец.

Жаманнан қутылған ақыл.
Жақсы жецилдим дейди,
Жаман жецдим дейди.

Жақсы менен қоцсы болсац,
Исиц заўқы сападур,
Жаман менен қоцсы болсац,
Исиц жәбри-жападур.

Жақсы өлип, жаман қалса, барма,
Жаман өлип, жақсы қалса, қалма.
Ким береди жақсысын сүйиндирип,
Жаманыцды сүйе бер кийиндирип.
Жигиттиц жақсы-жаманын дүз айырар.
Алтын жерде қалмас,
Жақсылық жолда қалмас.

Жақсыға жақсы жанасқан,
Ақба\’лы үйге жарасқан,
Қостар болып жалшымас,
Кем-зия гты санасқан.

Жақсылық жерде қалмас,
Алмас қәдирсиз болмас.
Жаманныц бетине күлип қарасац,
Көйлегине жамаў тилейди.
Мәрҳамат қылмақ жақсы ис,
Орнын таўып қылынса.

Жақсы бала жаман атаны төрге шыгарар,
Жаман бала жақсы атаны есикке шығарар.

Жақсыны тартсац, келеди,
Ортаға жалғыз қыл менен,
Жаманды тартсац да келмейди,
Қыл шылбыр менен.

Ж аман менен жанасқан,
Ол да бир ийт таласқан,
Қоцсы-қоба ҳәл-ҳэллеп,
Қызығына қарасқан.
Ж ақсы адамға қарыз берсец,
Аларсац да озарсац,
Ж аман адамға қарыз берсец,
Табаныцнан тозарсац.

Жақсылық етсец ешекке,
Зыррық урар төсекке.

Жақсы өзин өзи пәс тутар,
Жаман өзин өзи мәс тутар.

Жақсы менен сырлассац,
Дәртиц қадмай төгилер,
Жаман менен сырлассац,
Абырайыц төгилер.

Ж ақсы көрген сүйип айтар,
Жаман көрген күйип айтар.
Жақсы менен сапар шексец,
Билмегенди билерсец,
Ж аман менен сапар шексец,
Ж анған оттай сөнерсец.
Ж ақсы болса жийелиц,
Урланғаны түйецниц.

Жаман жолдастан таяқ жақсы.
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Жақсы аршыл келер,
Жоғына баршБКл келер.

Таз басын жасырмас,
Жақсы ҳаял асын жасырмас.

Тасып ақса қызыл суў,
Жылға менеы, сай менен,
Жақсыпьщ да атағы,
Көтерилер сый менен.

Жаманды жиберсец, бүлдирип келер,
Жақсыны жиберсец, тындырып келер.
Айланыш та болса, жол жақсы,
Қартайса да, қыз жақсы.

Жолдасьщ жақсы болса, жаўға бермес.
Жақсы ҳаял ериниц жақсысын асырар,
Жаман ҳаял ериниц абырайын жасырар.
Елди жаман бузар, жақсы дүзер.
Айыратуғын жаман бар,
Қосахуғын жақсы бар.
Жишт жаманы төрге шықпас.

Гөнесиз жаца болмас,
Жамансыз жақсы болмас.
Жаманныц жанына барма,
Қотырдыц қолайына барма.
Ж ақсы ҳаял, жақсы ат,
Күлместен бурын күлдирер,
Жаман ҳаял, жаман ат,
Өлместен бурын өлтирер.

Жаман - малына қул.

Жақсы қыз ерте турып шашын тарар,
Жаман қыз ерте турып нан сорар.

Жақсы - жәрдем етер,
Жаман - түбице жетер.

Жаманныц жанында болғанша,
Жантақтыц түбинде бол.

Жақсы - таўып айтар,
Жаман - қаўып айтар.

Жипек тонныц ишинде,
Жақсы-жаман танылмас.

Жақсы ярдыц қәдирин бил,
Бир жаманға түспестен бурын,
Жақсы жайдыц қәдирин бил,
Қарабахана болмастан бурын.

Жақсылық ет, суўға ат, халық билер,
Халық билмесе, балық билер.

Жақсы - үйине қул,

Жақсы аттыц өлими Жаман ийтлердиц байрамы.

Арзан-қымбат нырқы бар,
Жақсы-жаманныц парқы бар.

Жақсыныц қәдири болмас.

Жақсыныц бағына алма,
Жаманныц бағына ғаўға.

Жақсыға күн жоқ,
Жаманға өлим жоқ.

Жаманлықты көп қуўған,
Бир бәлеге жолығар,
Жақсылықты көп қуўған,
Бат-дәўлетке жолығар.

Жаманныц жақсысы болғанша,
Жақсыныц жаманы бол.
Жақсы менен ойнасац, күнде базар,
Жаман менен ойнасац, көцил бузар.

Жақсы қыз - жағадағы қундыз,
Жақсы жигит - аспандағы жулдыз.

Жақсы қылық душпаныцды дос етер,

Теги жақсыныц белғиси,
Қайғысын көпке билдирмес.

Жақсыныц жақсысын айт, ийманы тассыи,
Ж аманныцжаманын айт, ийманы қашсын.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Жаманныц жети жерде зәдели тийер.
Өзиц жақсы болсац, бизиц үйде ас бар7
Өзиц жаман бодсац, бизиц үйде тас бар.

Жаманныц жаны татлы,
Байдыц мауаы татлы.

Өзиц жақсы бодсац,
Өмирде еки кисилик орньщ бар.

Жақсы адам мақтаиса,
Жаманнан жалбарыныл қалдым дер,
Жаман адам мақтанса,
Жақсыпыц жагасынап алдым дер.

Ақылы асқан жақсыны алысым деме,
Ақылы жоқ жаманды жақыным деме.

Жецгем жам-ан болса да, жағам жақсы,
Өзим жаман болсам да, ағам жақсы.

Қарамықтыц дони бодғанша,
Бийдайдыц сабаны бод,
Жаман елдиц жақсысы бодғанша,
Жақсы елдиц жаманы бол.

Жыласыўға жақын жақсы,
Сыйласыўға жат жақсы.
Жаманныц малы үйинде күйер,
Ердиц малы жыйында күйер.

Жақсыдан ат қадар,
Жаманнан дат қалар.

Жақсы ат жанға шерик,
Жақсы ҳаял малға шерик.

Жаман ат тершил,
Жаман адам кекшид.

Жамам тоқлы тез қартаяр.

Жаман артық қыламан деп тартық қылар.
Жамап сырыи айтаман деп шынын айтар.

Ж ас бала алдаўға жақсы.
Ж емесе де май жақсы,
Бермесе де бар жақсы.

Жаманды жанға санама,
Ешекти мадға санама.

Жақсы жарлыдан шығар,
Адамгершилик арлыдан шығар.

Жақсы сыналыў менен жарыйды,
Жаман сыналыў менен қарыйды.
Жаманлық кормей, жақсылык болмас.
Жақсы орынға таласар,
Жаман асқа таласар.

Жуўас түйе жүклемеге жақсы,

Елиц жаман болса,
Бир жақсыны сағала,
Атыц жаман болса,
Өртекениц мүйизи менен тағала.

Жақсыға шац жуўымас,
Жаманға мал жуўымас.

Шыраныц жарығы түбине түспес,
Ж ақсыныц қәдири жақынына билинбес.

Жақсы алдында жазыларсац,
Жаман алдында тарыларсац.

Жақсы қызлар ҳайтта-тойда сайланар,
Ж аман қурысын, от басында айланар.

Жақсыға жаптастыр,
Жаманнан ажырастыр.

Жаман адамныц баслаўынан,
Жақсы адамныц силтеўи артық.

Жаманныц қолына бергеише,
Жақсыныц жолына бер.

Жаманныц иси миннетти,
Жақсыныц иси жәннетти.

Жаманныц берген асынан,
Жақсыныц айтқан сөзи артық.

Жақсыга жалынсац, жаныц қалар,
Жаманға жалынсац, жаныцды алар.
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Ақыллыга бир сөз бәс,
Ақмаққа мыц сөз әбес.

Төрт аяғы тен жорға,
Шүдигарды бузбайды,
Ҳасылында бар киси,
Мерекеде бузбайды.

Жаман адам жақсы болмас,
Ылақ шаўып, бақсы болмас.

Жаман адам тыррыйса, елге сыймас,
Алабуға тыррыйса, көлге сыймас.

Жаман өз ағасын жазалар,
Киси ағасын сағалар.

Балықшыныц қолынан аўы кетпес,
Жаманныц басынан даўы кетпес.

Жақсылық қылсац өзице,
Жаманлық қылсац өзице.

Қалыцға қусыц түспесин,
Жаманға исиц түспесин.

Жақсылыққа бақсац - қут,
Жаманлыққа бақсац - жут.

Бийдәўлетти түйениц үстинде ийт қабар.

Жақсыдан қол үзбе, жарлы екен деп.

Тоны жаманды ийт қабар,
Пейди жаманды қудай табар.

Үлкеймек өзицнен,
Киширеймек сөзиннен.
Жаман менен салысып, жақсы болма.
Жацаныц көбинен жақсыныц азы жақсы.
Жақсы болсац, асынды жерсец,
Жаман болсац, басыцды жерсец.

Шөп жаманы - ақсар,
Адам жаманы - қақсал,
Қатын жаманы - кербаз,
Айтқанныц тилин алмас.
Қус жаманы саўысқан,
Адамныц бодар жаманы,
Гәптиц кейнин қууысқан.

Жақсылық суўға батпас,
Бир шығар, тегин жатпас.
Жақсыға жаман қосылса, жа%'дай болар,
Еки тентек қосылса, саўдай болар.
Орақшыныц жаманы орақтацлар.

Ул жаманы ыцқылды,
Күнде үйицде қыцқылды.
Қыйсық адам дүзиў жолды излемес,
Дүзиў адам қыйсық жолды гөзлемес.
Булттан шыққан күн ашшы,
Жаманныц сөзи ашшы.

Жаман қазыўшы бел тацлар.
Жаманлық ислегенге жақсылық қыл.

Бир сынаған жаманды,
Еки қайтып сынама.

Жаман атқа жал питсе,
Қасына көлик қондырмас,
Жаман адамға мал иитсе,
Қасына қонсы қондырмас.

Адамныц өзи жаман емес,
Тили жаман.

Жаман сыйыр жазда бузаўлар.

Туқымы жаманныц өними жаман,
Негизи жаманныц өлими жаман.

Жаман ат соқпақшыл,
Жаман адам тақмақшыл.

Жаман адам жүрисинен күц болар.

Бийдәўлет базарға барса, сум хабар табар.

Гүллән айып озицде,
Қум қуйылсын көзице.

Еси жоқ есирме болар.
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Жаманға сөз айгсац,
Арты менен тынлайды.

Үй жаманы төле,
Дем аларсац өле.

Жаман адам иске олак,,
Өз үйине өзи қонақ.

Секили жаманныц қосығы жаман.
Коктеги жулдыз жыйылса,
Толысып т\уган айша жоқ,
Өцшец жаман жыйылса,
Күшине толған нарша жоқ.

Ҳаялды жаман десец,
Ишинде апан да кетеди.
Кемликке - кемал,
Менменге - заўал,
Ким жаманлық етсе,
Өз пейлинен табар.

С\удыц басы булақ болса да,
Аяғы қуяр тецизге,
Жақсыдан жамаи туўса да,
Тартпай қоймас негизге.

Жаца көрпе, жаца дастық,
Жатқармайды дә\^лет тасып,
Жаман көрпе, жаман дастық,
Жатқарар қырсық басып.
Бире}>ге етсец жаманлық,
Болмайды кейни аманлық.

Шығысы жаман қамысты,
Суў ишинен от алар,
Пейли жаман адамды,
Түйениц үстинен ийт қабар,
Туўысы жаман баланы,
Жатырында дәрт алар.

Күн жаманы кетер,
Адам жамаиы кетпес.

Қас жаманныц белгиси Қасындағысын қарақшы дер.

Жаманнан жарты қасық.

Жаманга сейил де - сейил,
Сергелдец да - сейил.

Жаманга жақ болма.
Жаманга жантасып жүрме,
Жантассац да шайқасып жүрме,
Билегимде күшим бар деп,
Зор менен айқасып жүрме.

Жаманды жаман десец,
Батпан жамаў жамалар.
Жаманды жаман дей берсец, жаньщ кете
Көрингенге қызба болма, малыц кетер,

Дуз ишкен жерице жаманлық етпе.

Турпайылық етип, әлпайымлық излеме.

Жақсы ас жаман аўырыўға ем.

Жаманға сақал питер,
Ол да түкирик пепен кетер.

Қоцсыц жаман болса,
Көшип қутыларсац,
Малыц жаман болса,
Сатып күныларсац,
Ҳаялыц жаман болса,
Қәйтхш қутыларсац?

Жаманныц жағасы жыртық,
Бир қылығы артық.
Аяғы жаман төрди былғар,
Аўзы жаман елди былғар.
Жаман менен үйир болма,
Ақыры басыца жетер.
Аса жаман болмасац,
Аса жарлы болмассац.

Күйеў жаманы - ынжық,
Көп сейлесе - быжық.
Жаманга жалынғанша,
Жат та жаньщды қармаи.
Жаман кийимиц жоқ болса,
Жаца кийимиц қор болар.
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Жас пенен ғарры билимде тецлесер,
Хан менен қара майданда тенлесер,
Жақсы мепен жаман өл^енде тецлесер.
Жаманлықты айт та,
Жақсылықты таяп қой.

Үйицнен шыққан даў жаман,
Қайта шапқан жаў жаман.
Аласы жаман алғанын жаманлайды.

Жаман жолдасын жаманлар.

Көзи соқырдан,
Кеўли соқыр жаман.

Жаманды қараўыл қойды дегенше,
Жаў келди десецши.
Жаман шапанныц ишинде де киси бар.

Ш ын ҳасылдан бий болса,
Бийгүна қолды байлатпас,
Жетеси жаман бий болса,
Истиц соцын ойламас.
Жаманларға сырыцды айтиа,
Келген жерде сөзден қайтпа.
Қараўылдыц жаманы,
Алдырып болып өкинер,
Палўанныц жаманы,
Шалдырып болып өкинер.
Жамап қой исегинде қартаяр.
Ала сыйыр жогалмас,
Әзели жаман оцалмас.
Жаман ийт күндиз үрер.
Жаман бүркит бир шымшыққа зар.
Жаман ийттин атын Бөрибасар қояр.
Жүре отырған жүргеннен жаман.

Бала ойынға тоймас,
Жаман тәп бериўди қоймас.
Ж аман үйин бузар,
Тентек жыйын бузар.

Көгершмн деген қус болар,
Буғып барсац аттырмас,
Адамзаттьщ жаманы,
Пискен астан таттырмас.

Ел қорығап сақшы болар,
Жаман адам тыцшы болар.

Ж аманлық ислесец, жақсылық күтпе.

Елде қыйқыў жаман,
А\'ырыўда шаншыў жаман,
Сынықтан м ергик жаман.
Ж ек көргениц алдыцнан шығар.
Жанынан безген жаманнын,
Жазығы жоқ, көзи шығар.
Арсыздыц ақылы болмас,
Жаманныц жақыпы болмас.
Есиги жаманныц төринде отырма,
Кәсиби жаманға қоцсы болма.
Ишип болмас аўқатуўдан жаман,
Киси кирмегеи үй герден жаман.
Күнликгаинин күни толмас.
Кедин жаман емес,
Келген жери жаман.
Едден шыққан жаманлар,
Ел қәдирин билер ме?
Соз өтпейтуғын жаманлар,
Өлғенлигин билер ме?
Жаманныц аяғы сегиз,
Бири тиймесе бири тийер.

Дәмиккеннен қуныққап жаман.
Жаман айтпай жақсы жоқ,
Жазатайым ис болар.

Алмақтын да бермеги бар,
Бермектиц де алмағы бар,
Жаман менен жолдас болсац,
Үйине барғанша ермеги бар.
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Жеци жыртықтыц қолы жаман,
Етиги жаманныц аяғы жаман.

Жигиттиц да жигити бар,
Түбиттиц де түбити бар,
Жаман менен жолдас болсан,
Әжептәўир үгити бар.

Жетим қозы сақласац
Аўзы-мурныц май болар,
Жетим бала сақласац,
Аўзы-мурныц қан болар.

Қазақы тоқлы жүнлес келер,
Еркектиц ец жаманы,
Ҳаялы менен күндес келер.

Ешек ети ет болмас,
Саўдагерден дос болмас.

Жаман тар жерде қыстар.
Жаманньщ жағасынан ал да, ағасына бар.
Жаманньщ жаманын жасырсащ
Өзице асылар.
Жаман болса қарындасьщ,
Төмен болар жүзи-басыц.

Атыц жаман болса,
Әрманыц кетер,
Улыц жаман болса,
Дәрманыц кетер,
Ҳаялыц жаман болса,
Мийманыц кетер.
Арғымақ ат жамаи болмас,
Жалы кетип ҳарыса да,
Аш нәзерли көзи тоймас,
Бақ пенен дәўлет дарыса да.

Шаршағаннан ҳаўлыққан жаман.
Кийсем де өзим тыштабан,
Айтпайман өзимди жаман.

Ҳаслы жаман суў тиймей жа}файды.

Жаман атқа қуй пғггсе,
Дүзде алып қашар,
Шын жүйрикке қуй питсе,
Кеўилицди ашар.

Жанбаса, отын жаман,
Жаға алмаса, қатын жаман.

Жаман болса күйеўиц,
Жоқ болғаны сүйеўиц.

Жаман жолдасын жаўға алдырар,
Өзин уятқа қалдырар.

Жаман қорққанын сыйлар.

Қайтып келген қыз жаман,
Қайта шапқан жаў жаман.

Қасац байтал еки айғырды аш етер.
Қасац байтал қартайғанда жорға ашар.
Қуры ўәде өрттен жаман.
Жағымпаз жа^^дан жаман.
Жаман үйди қонагы бийлер.
Жаны барда жалыиған,
Жаман жигит белгиси,
Жалы барда жығылған,
Жаман аттыц белгиси.
Арық малды асырасац,
А}7зы-мурнывды май етер,
Буралқыны асырасац,
А}тзы-мурныцды қан етер.

Өзин ғана ойлаған,
Жаман адам белгиси,
Өзгени де ойлаған,
Адамшылық белшси.
Ҳаялыц жаман болса шабаланған,
Кирерсец тайып гөрге қазылмаған.
Жаманныц көрки жүзинде,
Душпан болар ҳәр сөзинде.
Жаманныц көцлиниц гүманы кетпес.
Ийт жаманы уиасыдан тәме етер.
Жаман менен дос болсац,
Бир күн жағацнан услар.
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Нақыл барды әўел бастан,
Қашқыл жаман қарындастан.

Ябыны жаўға минбе жаллы екен деп,
Жаманды мақтама маллы екен деп.

Тәўелле зордан жаман.

Ақмақтыц тобасы болмас,
Жаманныц опасы болмас.

Қотыр қольщда болмасын,
Жаман жаныцда болмасын.
Қатыннан жаман қас жоқ,
Уйқыдан жаман нас жоқ.

Жақсы болса қатыныц,
Келип турар жақыныц,
Жаман болса қатыныц,
Басыцнан кетер ақылыц.

Ийт тойса, атасын танымас,
Жаманға мал питсе, туўганын танымас.

Алыстағы душианнан,
Ацлыи жүрген дос жаман.

Жаманныц сөзин сойлеме,
Жалғыздыц даўын даўлама.

Жаман түс көрсец, достыца жорыт.
Жаман жолдас та - жаў.

Адамныц жаманын халық дузетер,
Агаштыц жаманын қасық дүзетер.

Жолдасы жаманды ж аў алар.

Өзицниц пәленше атыц бар,
Не бир жаман әдетиц бар.

Жигиттиц бәри жигит аманлықта,
Қашар бөркин таслап жаманлықта.

Шабанға таяқ өтпес,
Жаманға соз өтпес.

Ж аман үлестен қуры қалар.

Ийт аспанға қарап үрсе де,
Айдыц сыны кетпес,
Қанша мақтасац да,
Жаманныц мини кетпес.

Қәдир билмес жаманға,
Қәдирицди кетирме.
Тыц тыцлаған тынбас,
Адам жаманлаған оцбас.

Алымсақтан салақлық жаман.

Жолдасын таслаған жолда қалар.

Ериншекке ошақтьщ үш путы Үш айлық жол.

Ҳадал кәсип аз емес,
Ы қтыят бол ҳарамнан,
Жақсылықты үмит қыл,
Күлер жүзли адамнан.

Епли бузаў еки сыйырды емер,
Ийт жаманы қатламадан дәме етер.

Жаман жигит көйлектиц ағын алмас.

Қазаннан қара нәрсе жоқ,
Ишсец қарныц тойдырар,
Қардан да ақ нәрсе жоқ,
Усласац қолыц тоцдырар.

Қасқырдыц тилегени жаманлық,
Қойдыц тилегени аманлық.

Ийт өкпелер, ийеси билмес,
Пышық өкпелер, бийкеси билмес.

Жаман достан мал татлы,
Алтынлы үйден жан татлы.

Аш қулақтан тыныш қудақ.

Жаман еки үлестен бос қадар.

Жаман ябы жемхор болса,
Дорбаныц түбин тесер.

Сынса кеўид шынысы,
Қайтып келмес қәдипке.
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Шөмиштшд аласы,
Тәиирдин бәлеси.

Ертектиц үлкени жоқ,
Өтириктиц кишкенеси жоқ.

Ақсаўыттыц жағасы бар, жеци жоқ,
Шыи жақсыныц ашыўы бар, кеш жоқ.

Екини бир деп санайсац,
Көзицди қысып кимди алдайсац?

Өш алғанға өкпе жоқ,
Кек алганға гийне жоқ.

Өтириктиц қуйрығы бир тутам.
Өтирик пенен ырастыц арасы төрт ели.

Бөз шапанныц жацасынан,
Жипек шапапныц гөнеси.

Өтирик айтып ант ишкеннен сақла.
Өтарик деген душпан бар,
Отқа сүйреп салар.

Сумлықты ала тана баслар.
Мыс жүзиктиц қасыпа,
Гәўҳарды қойсац, зәцурар.

Өтирик айтқан жерде көп отырма.

Ашыў менен қартайсац,
Күлки менен жасарарсац.

Жақыныца өтирик айтпа,
Жатқа сырыц айтпа.

Тентек даўға семирер.
Аспаз пуўға семирер.

Ант ишкенниц үйине барма,
Айрандай жуғар.

Алты қатын азаға барса,
Ҳәр қайсысы өз муцын айтар.

«Беремен» деген қутылмас,
Берк байлаған шешилмес.

«Қар жаўды» деп қуўанба,
Аязы болар соцыпан,
«Хожа келди» деп қуўанба,
Ниязы болар соцынан.

Еситкен көрғенге хабар берер,
Ғыйбатшы осек терер.

Ғарғаныц «ғақ» дегени өзине қуўаныш.

Қара суўға қар жаўса, балық өлер.

Бирде қорққан, бирде қ\Ҳанган жылайды.

Өтириктиц түйинин шынлық шешер.

Қара қазан қайнаса,
Қара аламан қуўанар.

Түтинге көзиц қызарар,
Өтирикке жүзиц қызарар.

Тойдан тийсе тумалақ,
Қуўанып қайт жумалап.

Өтирик өкиндирер,
Өсек исендирер.

Адам бир қуўанғанда, бир қыйналғанда.

Басыца тийсе, тәўбеге келерсец,
Өтирик-ырасын сонда билерсец.

Өтирикшиниц сози суў қысымлагапдай.

Ашыўдан, қайғыдан қартаярсац,
Күлкиден, шадлықтан жасарарсац,

Өтирик сөз шынга қас,
Өткир пышақ қынға қас.

Өтирикши елген кисини гүўа тутар.
Уры байымас, отирикши жарымас.
Уў ишкен бир елер,
Ант ишкен мыц өлер.

Өтирик - урлық, қысыўмет - зорлық.
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Өтириктиц душшысынан Ырастыц ашшысы.

Сыпайы сырыи жасырмас,
Пушық мурнын жасырмас.

Шыдамаған шыныи айтар.

Әдет - әдет емес, жол - әдет.
Сәнет - сәпет емес, жөн - сәнет.

Нәшебентке «ҳәй» десец,
«Ҳәзим ушты, ўай» дейди.

Атац жаўға шапса,
Атац менен бирге шап.

Пәйекшиниц кейни дийўана болар.
Өдепли келин ийкемли болар.
Мениц үстим кебер кетер,
Сепиц пес қылығыц кетпес.

Ийт қусыгын жаламас.
Ийне қайда болса, сабақ та сонда.

Бмр қылған пеше,
Еки қылған әдет.
Шалағайлық шаршатар.

Қоцсыц күншил болса,
Кел-кетиц миншил болар.

Кербаз адам қыдырымпаз болар,
Ҳәлсиз адам жағымпаз болар.

Ериншектиц еки досты бар,
Бири - уйқы, бири - күлки.
Ериншектиц егини питпес.

Қорқақтыц көзи үлкенг
Ақмақтыц сөзи үлкен.

Ериншекгиц ертеци таўсылмас.

Өгиздиц отын жеп,
Баспақтыц орнында жатпа.

Ериншек етегине сүрнигер.
Ериншеклик басқа бәле келтирер.

Тарықпай дәўран сүрмеге,
Түрли-түрли себеп бар,
Баҳасы жоқ ғәзийне,
Алтыннан зият әдеп бар.

Ериншек адам - тиленшек.
Ериншек еки ислер,
Ақырында бармагын тислер.

Ағашты мийўасынан таныйды,
Адамды қылўасынан таныйды.

Ериншек нан таппас,
Тапса да мол таппас.

Олақлық огты сондирер,
Шалағайлық киси күлдирер.

Жалқаўға ис буйырсац,
Өзице ақыл үйретер.

Адасқанныц айыбы жоқ,
Қайтыи үйирин тапқан соц.

Қазыўдыц тебигин теўип турман,
Бирақ ирендеси ҳайран етип тур.

Сыпайы тоцбас, қалтырар,
Мурныныц боғы жылтырар.

Арық ат - сүриншек,
Арсыз адам - ериншек.

Сүт иенен питкен минез,
Сүйек пенен бирге кетер.

Байы өлген қатын келиншек болар,
Гедей болар бала ериншек болар.

Қумардыц кейни ўайран.
Муртқа өкпелеп жүргенде сақал да шықты.
Өзитщен бир көйлек тоздырғанныц тилин ал.
Өзицнен бир жас уллыны ақыл бил.

Жалқаўға сан жоқ,
Бийталапқа нан жоқ.
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Жатқан нан жаўмас.

Жалқаўдьщ иси питпес,
Кербаздьщ иси өнбес.

Сулыў - сулыў емес, сүйген - сулыў.
Жалқаў жарлы оолар,
Жақсы арлы болар.

Елдиц сәни қыз болар,
Көлдиц сәни ғаз болар,
Қыздыц сәни наз болар,
Отырыспаныц сәни саз болар.

Жалқаўдьщ жанығаны өтпес,
Қайсардыц қанағаны билинбес.

Миней берсец, миниц көп,
Минемесец, миниц жоқ.

Есигинде малы жоқ,
Жарлыньщ кеўли қурт күсер,
Ис қосжақпас жалқаўлар,
Бузық жолға тез түсер.

Денец ийкемли болса,
Келбетиц сүйкимли болар.

Гүзесинде қатығы жоқ,
Хожаньщ кеўли қурт күсер.

Таўдыц көрки тас болар,
Бастыц көрки шаш болар,

Жалқаўдьщ излегени даў болар,
Айтатуғыны зац болар.

Қыз - халықтыц гүли,
Қосық - саўықтыц гүли.

Жалқаўға сылтаў көп.

Периниц өзи сулыў,
Қурбақаныц көзи сулыў.

Еккенде жок,
Тиккенде жоқ,
Қырманда таяр.

Сулыўдыц сыртына қызықпа,
Ж үзиндей болса, ишине қызық,
Жигиттиц көркине қызықпа,
Өзиндей болса, исине қызық.

Қараў адам қайыр бермес,
Қарны тойып тамақ жемес.

Өз сүйгениц өзице,
Ҳүр көринер көзице.

Жақсы - жумыс басында,
Жалқаў - үйи қасында.

Өзицдики өзице,
Ай коринер көзице.

Жатқанға берсец, бизге бер.
Балаға ис буйыр, изинец өзиц жуўыр.
Жалқаўдыц отыны - сынған арбасы.
Талаплыныц иси тез питер,
Жалқаўдыц иси кери кетер.

Узын киси - дийўананыц ҳасасы,
Келте киси - қызыл гүлдиц дәнеси.
Ҳәр гүлдиц ийиси бар,
Ҳәр гәптиц мәниси бар.

Жалқаўлықтыц ақыры қорлық.

Ҳәр елдиц дәстүри басқа,
Ҳәр гүлдиц ийиси басқа.

Исте иштейиц асар,
Жалқаў истен қашар.

Исенбесец өзице,
Ерме киси сөзине.

Сорлыныц қаўыны ақ болар,
Писемен дегенше жеп болар.

Суўға сүйенбе, жаўға исенбе.
Айтқанға исенбе, көргенге исен.

Ерине берсец өзице,
Бәле көринер көзице.

Исенгеним ирик шықты,
Көликтегйм ширик шықты.
www.ziyouz.com kutubxonasi

-= « 1 3

:

Исенбеген - ырымшыл,
Бойын жасырган - қылықшыл.

Дәме еткеннен дән сорама,
Дәцгеседен жөн сорама.

Исенбесец досқа,
Қаласац қарап босқа.

Түйе сойған ешки сойғаннан дәме етер.
Дәмем бар, дәрман жоқ.

Ойнасқа исенип, ерден қалма.
Паллы да болма, палсыз да болма.
Төркинге исенгенниц тебеси тесик.
Исенген өгизим сен болсац,
Гүйсегенице болайын.
Аспанга исенғен аштан өлер,
Еркекке исенгенше,
Еки босағаца исен.
Көз қараўын қоймас,
Кеўил дийдарға тоймас.
Лепсисин тыймаған жолдан шығар.
Копке ж\уырма,
Аздан қуры қаларсац.
Қыз жецге ушын,
Жецге тецге ушын.
Мешкей тоймас,
Тойса да жутынғанын қоймас.
Өзи тоймастыц көзи тоймас,
Жеп тоймаған жалап тоймас.

Туўырлық жамылған қыз,
Шыпта ж амылған әкесинен тәме етеди.
Ессиз ғана бийдайды,
Тақан қылмай нан қылды.
Түйеден жығылғанныц гәпи жоқ,
Түсемен дегенш е алағадасы жамаи.
Исиц түссе нәмәртке,
Жақсыньщ бәри қапылар.
Қудайы бергенниц улы төрт болар,
Бири нәмәрт болса, бири мәрт болар.
М әрт өзинен көреди,
Нәмәрт жолдасынан көреди.
Нәмәрт болайын, саў болайын.
Мәртке жалынсац пәсейер,
Нәмәртке жалынсац есирер.
Ш ақырған жерге еринбе,
Ш ақырмаған жерде көринбе.
Ш ақырмаған жерге барма,
Ш ақырған жерден қалма.
Өзи билмеген - ақмақ,
Билгенниц тилин алмас.

Нәпси жаман тойда өлер.
Ийттиц тентеги,
Сөктиц жентегинен дәме етер.

Өзиц билмесец, кисиден сора,
Үлкен болмаса, кишиден сора.
Ж өнсиздики жөн алды қарабарақ.

Аяғыцда тыштабан,
Бағқа сейил етесец,
Қалтацда бир пулыц жоқ,
Қой гөшинен дәме етесец.
Ийт жемес асынан дәме етеди,
Мурны қыймыл-қыймыл етеди.

Ҳалын билмеген ҳәлек болар.
Сүймегенге сүйкенбе, баҳац кетер,
Мыц тиллалық басыцды, бир пул етер.
Тар болсац, тарығарсац,
Бир бәлеге жолыгарсац.

Дәмегөйден дәме қылма.
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М енменге - заўал,
Ж үйрикке - томар.

Үй тьвддаған өа айыбык еситер.
Соқыр таўыққа бәри тары.
«Жаў келди» деп,
Ж үрисимнен жацылайын ба?
«Әкем өлди» деп,
Күлисимнен жацылайын ба?

Соқырдын соцына бақ,
Ақмақтыц ақырыиа бақ.
Мацлай көзи көрмейди,
Кеўил көзи көреди.

Дәрья тасса, суў мәўиж урар сағадан,
Ҳәр бир жерде палўан болар ҳақ адам.

Келбети келиспегеннен кецес сорама.
Түри келгеннен түцилме.

Суў әкелғен де бир,
Гүзе сындырған да бир.

Өзицди билмесец,
Басқаныц қәтесин сезбейсец.

Жол ҳақысы - жүриў,
Киси ҳақысы - бериў.

Ецкейгенге ецкей,
Басыц жерге тийгенше,
Тикейгенге тикей,
Басыц кокке тийгенше.

Устаға ҳақысын бер де, қыста.
Сен қылғанға мен қылдым,
Сеннен артық не қылдым?

Сыпайыныц соцы ҳеш.
Жырдьщ малы - жинниц малы.
Ецкейгенге ецкей,
Атацнан қалған қул емес,
Ш алқайғанға шалқай,
Қарсылас ханныц улы емес.

Қол менен ислегенди,
Мойын менен көтерер.
Асылсан - бәлентке,
Жығылсац - пәске.

Күлме маған, күлким келер саған.

Кимнен алсац аманат,
Берсец жақсы саламат,
Егер етсец қиянат,
Саған да қалар жаман ат.

Уялмаған буйырмаған астан ишеди.

Киси аты тершил,
Киси кийими киршил.

Тамбасында қос тандыр,
Ж абайын десе, уны жоқ.

Ақсақ аяқ, өли аяқ,
Сүйреп барған саў аяқ.

Кийимиц тар болса да,
Пейлиц кец болсын.

Ат-тоныцнан айрылсац да,
Адамгершиликтеи айрылма.

Кимниц тарысы писсе, соныц таўығы.
Ш ешинген суўдан тайынбас.
Ҳаўада тырна «тыр» етсе,
Ж ердеги ғаз қорқар.
Диз бүгип жасағаннан,
Тик турып өлген абзал.
Көрмес түйени де көрмес.

Аларыцда алым болып,
Берерицде залым болма.
Соқырдьщ қолына,
Сацыра}'дыц астына түспе.
Ж ердиц дәўлети қайтса,
Суўы терецге түсер,
Ердиц дәўлети қайтса,
Иси герещ е түсер.
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Тилеп алған бақсы еди,
Өлип қалмаса жақсы еди.
Аққуў қусқа оқ тийсе,
Қанатын суўға тийдирмес,
Ер жигитке оқ тийсе,
Қыйналғанын билдирмес.
Басыц үлкеп болса - доўлет,
Аягын, үлкен болса - мийнет.

Жарақлыға жаў жолықпас.
Арбаньщ жаман жери,
Жолдьщ жаман жерине келеди,
Еринниц жырық жери,
Тостағаннын кетик жерине келеди.
Еленип алған тпалымды,
Ешки теўип өлтирди.
Қуў гапинде жас жанар.

Тәўекелшиден қорқаман.
Тәўекелшиниц кемеси суў'ға батпас,
Батса да, зыяп таппас.

Елице келген екен бир мүсәпир,
Кисесин жулып алыпты бир кисәпир.
Уят өлимнен күшли.

Тәўипшилик - тәўекелшилик.
Ақыллы ойланамаи дегенше,
Тәўекелши суўдан өтеди.

Қоянды қамысөлтирер,
Ерди намыс өлтирер.
Кормесе - жат, таныспаса - уят.

Өзи қаралыныц үйи жаралы.
Қайғышылға күнде уўайым.

Ер даўыслы ҳаялдьщ уяты болмас,
Ҳаял даўыслт.т еркектиц ғайраты болмас.

Бир гүл тодып ашылар,
Бир гүл солып ашылар.

Сәлемсиз кирген уят,
Жуўапсыз шыққап уят.

Қымбатшылық қызға жаў,
Жаўгершилик улға жаў.

Уяты жоқ жигит - жүўенсиз аттай,
Уяты жоқ қыз - дузсыз астай.

Сулыў - нәзерде, жүйрик - тозацда,
Қыдыр қайда? - деп сорасац,
Алдьщдағы қара қазанда.

Ардан уят шығар,
Усындайдан қыят шығар.

Жолы болар жигиттиц,
Женгеси шыгар алдынан.

Аўқат жегеннин уяты жоқ,
Тойып жегенниц зыяты жоқ.
Уят - ийманиын гшшаны.

Басынан бахчы қашқанньщ,
Күнде сақты қашар.
Келисгирмесе исицди,
Быламақ сындырар тисинди.
Илгери кеткеннин ийти отлар,
Кери кеткеннин келини урлық қылар.
Тас түссе, талайымнан,
Тасбақа түссе, манлайымнан.

Былтыргыдан жумыс қалмас,
Уяттан адам өлмес.
Ғарда уят болмас,
Зорда диянат болмас.
Жылаганды сорама, өлгени барды,
Күлгенди сорама, көргени барды.
Шешеси мақтаған қызды алма,
Кишеси мақтаған қыздан қалма.

Көп қыдырған жолығар үзбентайға.
5 - Қарақалпақфольклоры
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Теклиниц тентек улы журт бийлер.

Сақаллы көсеге тацланса,
Көсе сақаллыға тацланар.

Атқа мингенниц бәргт ақыллы емес.
Қызым үйде, қылығы дүзде.
Кец болсац, кем болмассац.
Сум күле кирер, гүцирене шығар.
Жалқаўдыц жанына жоласац,
Сылтаўдыц асгында қаласац.

Көкиреги бузықтьщ иси де бузық.

Аға - баўырдан, ини - тастан.

Ойынньщ азы жақсы,
Ойналдьщ сазы жақсы.

Аға - көпир, ини - кәпир.
Орынсыз жерге таласпа,
Аўзьщды жап та, жолыцды тап.

Кәпир тоқ болса, мусылман тыныш.

Қатарыца қазы бол.

Сартты пац-пац өлтирер,
Қазақты қалпал өлтирер.

Аганьщ сөзин арсыз қайтарар.
Қазақ қосып айтар,
Қоспаса несин ай гар?

Ене қәдирин билген ене сөкпес,
Ақыллы бир жерге еки сүринбес.

Ер жигит еки сөйлемес.
Ҳөкки минез хоппық жегизер.
Байдыц үйине мийман келсе,
Аяғы талтацлап шығар,
Байғустыц үйине мийман келсе,
Басы қалтацлап шығар.

Бетиц ылас болса, суў тазалар.
Арьщ ылас болса, не тазалар?
Жигитти қудай урарда жортыўыл баслар,
Бийени қудай урарда қулын таслар.

Сәтец ж иш т көркин дүзер,
Сәтий жигит журтын дүзер.

Ҳуўшы жоқтыц, қуўышы жоқ.
Алтын алма, дуўа ал,
Дуўа алтын емес пе?

Шын пәтийге жолықсац,
Суў орнына пал берер,
Шын сәтийге жолықсац,
Сүриў-сүриў мал берер.

Әдеби жоқтыц уяты жоқ.
Шығымсыз күнде шашылар.
Малымды алсац ал,
Пейлимди алма.

Сорлыға сорпа жетпес.

Халықсыз қыз болмас.

Бийлик те тегинде барға келер.

Қыз жолы қылдай болар.

Алғыс алған ҳарымас,
Қарғыс алған жарымас.

Шыққан қыз шийден тысқары.
Есик ашық болса да, сорап кир.
Өзин-өзи мақтаған - өгиз.
Тексиз ийт тирсектен тислер.

Қосқа қутлы қопақ келсе,
Қой егиз-егизден табар,
Қутсыз қонақ келсе,
Қос-қостан қасқыр шабар.
Болған адам «болдым» демес,
«Болдым» десе, болғаны емес.
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Ат көп, қаназаты аз,
Жигит көп, азаматы аз.

Таўды-тасты жел бузар,
Адамзатты сөз бузар.

Әлип - әйеден, күлик- бийеден,
Нартайлақ туўа бермес ҳәр түйеден.

Ашыўлыныц алды - аяз,
Арқасы - жаз.

Қула арғымақ минее де, қулдыц аты - қул.

Аш адам - ашыўшақ.

Қул қутырса, қуйыға қармақ салар,
Қуртқасыньщ қууысына бармақ салар.

Ашыў деген ағын суў,
Алдын ашсац, арқырар,
Ақыл дегеи айдын суў,
Алдын тоссац, тоқырар.

Қул босанса, қатынпурыш болар.
Қулды жиберсец еркине,
Күиде тышар бөркине.
Қулды үйге киргизбе,
Қуйрығын жерге тийгизбе.
Қулды қыял өлтирер.
Қулдаи байыған қутырар.
Қулды бос қойсац, ис арттырар.
Қул қашса, Қулатаўдан шығар.
Қул қашса, Қоцыраттан табылар.
Бийге «қул» десец, күлкиси келер,
Қулға «қул» десец, өлгиси келер.

Жүз аласы емес,
Көз аласы жаман,
Қоз шаласы емес,
Сөз шаласы жаман.
Көптиц кеўили күсемей,
Көсем ерлер дөремес.
Көптиц көкси жүкли болмай,
Көсем болар ер туўылмас.
Дәри - шөптен шығар,
Дана - көптен шығар.
Қассаптыц қолы қанлы.
Ешектиц ети ҳарам, күши ҳадал.
Қул қулдан қалса, қулағы кесик.

Өзицнен туўмай, ул болмас,
Сатып алмай, қул болмас.

Жаман ешек - жатаўық.

Қулдыц жақсысы - қолбала.

Ешектиц жүги жецил болса, жатаған келер,
Еркекгиц жүги жецил болса, жараған келер.

Қул да адам баласы,
Қулдыц да бар ағласы.

Аттан жығылсац, жалын төсер,
Ешектен жығылсац, туяғьш төсер.

Жалғыз сырық үй болмас,
Жалқы жигит бий бо/ғмас.

Есиўас еркектен ессиз ешек артық.

Жети атасын билмеген - жетесиз.

Ердиц жаўы - жалқаўлық.

Жеги атасын билмеген - жетимге тец.

Жерди көрсец, қәдир бил,
Ерди көрсец, қыдыр бил.

Жети атасын билген ер,
Жети журттыц ғамын жер,
Еки атасын билгенлер,
Езиўи менен жағын жер.

Оразлыиыц ул-қызы,
Он жасында баспан дер,
Жайырлыныц жалғызы,
Жигирмасында жаспан дер.
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Бай жаққанын кийер,
Байғус тапқанып кийер.

Есерге ерк берсец,
Ел-журтын тонар.

Аўзы қыйсық болса да,
Байдьщ улы сөйлесин,
Бети қыйсық болса да,
Бийдиц қызы бийлесин.

Итхттиц мезеги дәри болса,
Дәрьяға барып тышар.

Бир билсе, бийдиц қызы билер.

Жинлиге жел бер,
Қолына бел бер.

Жинли менен жиплгл жип кесххсер

Бийдиц қызы - бийшигеш.
Арланды аяғы асырар.

Жас өскинди жулма,
Жас өспиримди урма.

Урыньщ улы уры болар,
Бөриниц толи бөри болар.

Бағлы жердиц ырысы көп,
Бағлан ердиц туўысы көп.

Жапалақ көрсец, атып ал,
Жаманнан бойыц тартып ал.

Малыц кобейсе, Қырға кет.

Жыланпьщ журиси кен де, жолы келте.
Жишттиц жүрисин айтпа, ислеген исин айт.

Жақсыдан бағ қалар,
Жаманпап дағ қалар.
Устадан зат қалар,
Уламадан ат калар.

Жигит - жигмттиц көзгиси.
Жердиц қуты қашса,
Изейи терецге түсер,
Ердиц куты қашса,
Иси сергелдецге түсер.
Қыздыц қырық жаны бар.
Ерксиз болса ҳүр басыц,
Ермей қалар жолдасыц.

Уламаныц агы өлмес,
Уламанныц хаты өлмес.
Нанныц уўағынан қорқ,
Уламаиыц урпағынан қорқ.
Басшы болар жигиттин,
Басыида болар ҳийлеси.
Дос жылагып айтар,
Душпан күлдирип айтар.

Алтыи да тас, тас та тас,
Алтын бхтрақ - басқа тас,
Адам алтын тапса да,
Алтын адам табылмас.

Сүйдирегуғыи да - тил,
Күйдиретуғын да - тил,
Күлдирегуғын да - тил.

Батырды екиниц бири туўар,
Бийди елиўден бири туўар.

Бай байлығын айтар,
Байғус саўлығын айтар.

Бий болмасац да,
Бий түсетугын үй бол.

Атлы-тонлы кисиниц,
Аташтғадай күши бар.

Қулдай жумыс қыл да,
Бийдей тамақ же.

Ат тисинеи,
Адам исинен белли.

Байдыц көргени бар,
Бийдиц билгени бар.

Ишкирненхщ ишинде,
Ийт олсе де билдирмес.
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Сырғыяныц күлгени Сырынды билгени.

Қалада мын киси бар,
Ким менен кимниц иси бар?

Күйингеннеп күй шығар,
Жылағаннан жыр шығар.

Көп қорқытар,
Терец батырар.

Сас бий сасып айтпас,
Жигери жасып айтпас.

Көп пенен көрген уллы той.
Аўзы күйген үрип ишер,
Ерни күйген гүрип ишер.

Қағыспада қазак өлер.

Мал аласы сыртында,
Адам аласы ишинде.

Өзи тар жерге қазақ түйели келер.
Инсан исми менен емес, иси менен уллы.
Сиз - создиц сыйы, көз - жү:здин, сыйы.

Жети баслы жыланнан қорқпа,
Еки жүзли адампан қорк.

Дилицде не бары тилицнен билинер,
Тилицнен билинбесе, түрицнен көринер.

Иште қамаў болғанша,
Сыртта талаў болсын.

Дилиц таза болса, тилиц таза,
Тилиц таза болса, тиниц таза.

Отын шапқан балта далада қалмасын.
Секирмей турып «ҳәп» деме.

Жақсы соз ке^шлге унар,
Жаман сөз - жүректи тырнар.

Адам алдап кормеген,
Сырғыяцды билмейди.

Қулға күле сойлесец,
Қолтыгыиа жамаў сорар.

Ж игит болсац шоқ бол,
Ш оқ болмасац жоқ бол.

Жети атасы бий болган,
Жети журттыц ғамын жер,
Бир атасы бий болған,
Бир басыныц гамын жер.

Ж игитти майданда сына.

Шыбын да палға қонар,
Көрсец тәбиятьщ қалар.

Ер басына күн туўса,
Етиги менен суў кешер,
А т басына күн туўса,
Су5'лыгы менен суў ишер.

Нақылға шебермиз, жуўанқа жоқпыз.

Ерден ердиц қәўпи бар.

Коз көзге түссе,
Мийрим-шәппәәт жүзге туседи.

Ж игит болсац гаалқар бол,
Жантасқан адам шалқысын,
Сөзлерицди еситкен,
Тула бойы балқысын.

Бир көрген - билис,
Еки корген - таныс,
Үшиншиде аттан түсип қол алыс.

Ж игит болсац таўдай бол,
Жаўға қурган аўдай бол.

Бетке айтқанныц айыбы жоқ.
Суўға салсан суў көтермес, мысқал кемир.

Ж игит болсац қайыц бол,
Ҳәрбир иске қайым бол.

Кеўилицди ҳақ тутсац, бетицди бурма.

Бар береди, барды да нар береди.
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Киеи болған менен, бәри де ер ме?
Түйе болған менен, бәри де нар ма?

Қәдеми қутлыныц мәртебеси уллы.
Хан сыртынан жудьгрық.
Ханды ким сөкпейди.

Шалагай болсац жасьщнан,
Көпшиликте тис жерсец.

Өлдиц Мамай, хор болдыц.
Мәнтирсек болсац жасыцнан,
Мерекеде муш жерсец.

Ақ ийт, қара ийт,
Бәри бир ийт.

Ердиц өзи көшсе де,
Иси қалар изинде.

Ийт төлеўи бир күшик,
Тириликке шүкирлик.

Ат - ердиц жолдасы.
Киси тилегин тилеген,
Өз тидегинен бос қалар.

Ат нәзери - ер иәзери.
Қылышты сермей алмаған өзине тийгизер.

Бир жетимниц басын сыйпагап,
Мыц Кәәбаға барған менен тец.

Тақыр жерде буқпа.
Бир кеўил - жүз мыц Кәәба.
Ер үйине ер түссе,
Етегине коз түседи.

Қудай урган табаққа,
Бес қол түссин.

Ер тарықпай мал жыймас.
Алтыгт корсе периште жолдан шығар.
Барлық не ислетпес.
Ер азыгы - бөри азыгы.

Жердиц жүзин жарымшы алды,
Аспаныца бек бол қудай.

Еки қошқардыц геллеси,
Бир қазанға сыймайды.

Торгай мақтанып суцқар болмас,
Ешек мақтанып тулпар болмас.

Еки нар сүйкелиссе,
Арасында шыбын өлер.

Аққа қара жоқ,
Қараға шара жоқ.

Жасанған жаўдан қайтпаған жүрегим,
Бир салым майдан қайта ма?

Шошқа шошқаны жаргап емес.
Тоқпагы күшли болса,
Кийиз қазық жерге кирер.

Аз отлайды қаназат,
Аз сөйлейди азамат.

Өзи болған пайғамбар.
Мушыцды қаншелли қатты қыссац,
Соққы соншелли күптли болар.

Ыштансыздыц түсине,
Алты қары бөз енер.

Арысланға темир шыижыр ар емес.
Ғайратлы ер қамал бузар,
Қамалды да әмел бузар.

Тоқалақ ешки мүйиз сорайман деп,
Қулағынан айрылыпты.
Суўпыныц қосба}?ындай шолтацлама.

Патшац одил болса, басып өтпе.
Гилт қулпыцда гана мықлы.
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Тәккәббирде мийрим жоқ,
Ағынсыз сууда ийрим жоқ.
Бас жарылса бөрк ишинде,
Қольщ сынса жец ишинде.
Қашқан қутылар,
Турған тутылар.
Жығылсац бийиктен жығыл.
Үйицнен бузаўбас шықты ма?
Жығылғаиға жудырық.
Уйқы төсек тацламас.
Кези соқырға жолықсац да,
Кеўли соқырға жолықпа.

Қыйсықтыц көлецкеси де қыйсық.
Қайгыны ғайратлы жецер,
Ҳәлсиз қабырғасын сөгер.
М ен қайдағы, сен қайдағьқ
Сен де мендей бир елдиц сер бойдағы.

Өзи сары, кози көк - ол адамныц нурыды,
Өзи қара, көзи көк - ол адамныц сорыды.
Түлкиниц сулыўлығы өзиниц соры.
Өз айыбын сезбеген.
Кисиге торелик бере алмас.
Постын кийген тоцбас,
Ғарғыс алған оцбас.

Ацлыға - ишарат,
Ақсаққа - таяқ.

Таўда тарлан ақырар,
Даўысынан таў-тас қалтырар.

Инсаисызға қасық атса ц, гезек жетпес.

Тулпарда сын болмас,
Сулыўда мин болмас.

Көш жүре келе дүзелер.
Сан тиймеске сан тийди,
Парша-парша нан тийди.
Сағынып көрген төбелес,
Арашалама, жоражан.
СацыраЯта сәлем берсец,
«Атацньщ басы» - дейди,
Ҳалын билмей,
Аспандағы айды гөзлейди.

Тардан кецейген озар,
Кецнен тарайған тозар.
Сеники-меники - кеўил тарлығьц
Арман жат, берман жат - төсек тарлығы.
Ҳәркимниц бир ойы бар,
Тасбақаныц да бойы бар.
Сыпайы сөксе тон жабар.

Адасқанныц алды жөн.

Еси кеткен ешки жыйнар,
Ешки менен есин жыйнар.

Арсыз кисиге күлерг
Арқайын уйқыны билер.

Ғарға ғарғаныц көзин шоқымас.

Қарғыс алма, алғыс ал.
Күшли алып та жығар,
Шалып та жығар.
Кепин кийген келмейди,
Кенеп кийген келеди.
Келеди деп көп қойдым,
Келмеген соц жеп қойдым.

Есабын тапқан еки асар.
Жасаўшы жарғақлыны қағар.
Арық адам урысқақ,
Арық қой тырысқақ.
Әтшөк өз агын өзи айтып шақырар.
А т баспайман деген ж ерин үш басар.
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Күнине мыц түлки алса да,
Тазыныц ийт аты қалмас.

Шортанньщ ачлығаны шабақ.
Оқыған намазы төккен тәрет суўына жетпес.

Ийтке сарымай жақпас.
Қудай тецге шашты да,
Қармаланғаньщ қалды ма?

Қолда өскен өгиздиц баспақ аты қалмас.

Өзиц диўанасац,
Кимге пир бола аласац?

Көлде жүз күшиген шақырса да,
Бәри жыйылып бир бүркит бола алмас.

Өзи кудай болган соц, жатар да турар.

Қораз шақыраўық келер.

Ийттиц ырылдасқаны - аманласқаны.

Ийт те ийтаяғын қызғанар.

Бийбинатманыц туқымыньщ ала-ғуласы жоқ,
Жаулық тартқанныц бәри бир.

Әнгимени ацламаған Адамныц қыйқымы болар.

Адам туби ажырық.

Малды шубыртқан қуртар,
Бийдайды қуўырғаи қуртар.

Тышқан инине кире алмай жүрип,
Қуйрығына сипсе байлайды.

Келинииц өзи келғендей,
Баланыц өзи болғандай.

Суқ семирмес, уры байымас.
Бир тоқлыныц бир жуусан несибеси бар.
Өзек жағалағанныц өзеги тадмас.

Жигит болар жигиттиц,
Мүшесинен белгили,
Ж игит болмас жишттиц,
Кисесинен белгили.

Истиц басы ийпе болар,
Бир пулдан жыйнаған дүпья болар,
Басыца түскен сөк қотыр,
Айланып келип кийме болар.

Гүлдиц өскен жеринде баҳасы болмас.

Аяқ жетпес жерге енди барып қайтаман.

Майға жарысып өкпе де қалқыйды.

Бийтке окпелеп, тоцыцды отқа салма.

Кези ададан қорқпа,
Пейли аладан қорқ.

Жадацаш атқа жуп қуйысқан,
Оныц менен ийт туўысқан.

Төрт туяғы тец жорға,
Сүдигар келсе де бузбайды.

Тоғайыадагы мыйқьщды көрдим,
Көп мақтаған сыйқыцды көрдим.

Азғана асым-ай,
Ғаўтасыз басым-ай.

Қаймағын саған берсе,
Аймағын да саған бийлетер.

Сыйыр алсац, танып ал,
Такымасац, таргыл ал.

Тентиреген телмирер,
Көп уйқылаған семирер.

Ойда он сыйырдыц мүйизи сырқыраса,
Қырда қырық суўынныц мүйизи сырқырар.
Суўда суўынныц мүйизи сырқыраса,
Қырда қуланныц қулағы глўылдар.

Тасбақаға жүн питсе,
Қурбақата тас питер.
Ешекке ҳайт десен,
Қулағын ҳәррийтер.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Өзйце көринбеген,
Көзице керинбес.
Сүймегенге сыр айтсац,
Секиреди аспанға,
Сүйгенине сыр айтсац,
Шыр айланар қасыцда.
Кеўидге кеўил жақын болса,
Арасыиа от түспейди,
Кеўилге кеўил суўық болса,
Күнде урыс, бас писпейди.
Былғары берсец етикшиге,
Аўысқанын жамаў етер.
Мәккарлыныц тили узын,
Кескеи менен дүзелмес,
Кеспек түўе, жулсандагы,
Басқаны ҳеш көзге илмес.
Түйири жок адамныц,
Бүйири жоқ адамға.
Бизиц кербаз қудағай,
Таяқлап үйден қуўмағай.
Тирицде жоқ ийманды,
Өлгенде қәйтип аларсац?
Тазадан болса ҳәмелдар,
Дицк-дицк етип қыймылдар.
Шайтан менен жинниц де парқы бар,
Ешек пенен аттыц да нырқы бар.
Сыпайы түкшиймес,
Тоцса да бүкшиймес.
Қайқы менеи сойлессец,
Бүйирицди таяна бер.
Тосидқор адам тас етер,
Бир-биреўди қас етер.
Бийопаға сөз айтсан,
Сынап көрмей ереди.
Моллаға бердим питирди,
Көз жумып исин питирди.
Сүйишпиге сый бермеген,
Ол - мереке-той көрмеген.

Тобелести арашалағанныц төбеси қышшгды.
Қолы менен көгерткен,
Аўзы менен сабалайды.
Абырайды сатқаны Өз баҳасын жоғалтқаны.
Көзиниц астынан қараганы,
Кеўили жақтырмаганы.
Қапырыққа аўырған,
Сыпырыққа мин тағар.
Қула дүзде қый көрсец,
Мал түседи есице,
Татыў едик малы барында,
Араз түстик малы жоғында.
Тақыр жерде тпац шығарған,
Орпац жерди дүбелей етер.
Бахты қарағанныц,
Ешеги жоргалайды.
Бахты тайғанныц,
Иси оцбайды.
Күнищ ушын алжапқыш болғанша,
Аўылда малбаққыш бол.
Ат байлаўда турса,
Ермеги от-жем болар.
Қолыныц сугы болса,
Урлыгы кеўилге аян.
Мурны ийис ацламагап,
Назбай гүлди тацламас.
Шайнамаған жуталмас,
Дузақ қурмаған туталмас.
Бети жуқа шыдамайды,
Бети қалыц муцаймайды.
Буралқыға асып берсец,
Сасып бергендей көрииеди.
Шақырмаған жақтырмас,
Көрсетпесин таттырмас.
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Кишигирим болса да7
Кишкене деп қарама,
Кишкенениц үлкеии,
Тас келеди соцында.

Ешек семирсе ийесин тебер.

Көпти көрген мирәтшил келер.

Жылай-жылай жап қазсац,
Күле-күле суў ишерсец.

Баршыл адам аршыл келер.
Жан бар жерде қаза бар.
Қарғаған қағып айтар,
Бары-л<оғын тағып айтар.
Ийттиц қуйрығын кессец,
Мойны жуўан болар.
Сый - сатыўлы,
Аза - қара\'лы.
Инсапсыздыц қарны бес,
Ҳәр}>ақ биреўи бос.
Урлық түби қорлық.

Кимниц алыс-жақынын,
Ис түскенде бхглерсец.

Мал жарасы питер,
Кеўил жарасы пи гпес.
Көишилик - адам айнасы.
Быламық бетинен суўыйды.
Инсапсыздан ҳәким болса, елди жутар,
Нәпсиқаўдыц аўзы куйер.
Жүйрик бедеўден шыгар,
Кецес келбетлидеп шыгар.
Көргенли көргенин айтар,
Кормедик бергенин ай гар.

Қырықтан қызыр, мыцнан ўәлий.

Ет жемесец өлмейсец,
Егегицди жап қудаша.

Алдында асы болсын,
Қулқы қасында болсын.

Асқан менен тасқан сөйлесин.

Ж иш т болсац қайыц бол,
Ҳәр бир иске қайым бол.
Мийримлилик - жүректен,
Мийримсизлик - билектен.

Аштыц ацы болмас,
Арықтыц жаны болмас.
Аўыл аўлақ болса,
Доцыз тобеге шығар.
Ешки арығын билдирмес.

Қырып алған қырқында таз болар.
Жүйрикги шапқанда көр,
Ерди сасқанда көр.

Ихгт сырын бермес,
Жүнин қампахғтар.

Қараныц тахтқа мингени,
Бир-бирине қуда түскени.

Өзин бийик санаған,
О л адамныц ағласы,
Өзин мудам пәс тутқан,
Ол адамныц данасы.

Аздыц азаншысы болганша,
Көптиц қазаншысы бол.

Бәледен қаш та қутыл.

Қазаныцды биреў былғаса,
Жақсы астан дәметпе.
Жетим қозы сүтке жарымас.

Айдаганыц бир ешки,
Айбарағыц жер жарар.
Ырғағаныц бир кепшик,
Ысқырығыц жер жарар.
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Күндес күнде өш,
Муньщ даўын ертерек шеш.

Өзи билмеген езгениц қәтесин билмес.
Өли арысланнан тири тышқан абзал.

Жацылганға жаза жоқ,
Әжелсизге қаза жоқ.

Жетелеген төбет қораға кирмес.
Арға тартпағанньщ арқасы майырылсын.
Қарғатарпаганныцқабырғасықайырылсын.
Көрмегенге көрмедик қосылса,
Көргенли елди бузар.

Ер басына күн туўса,
Ерлиги кетер жолынан,
Бий басына ис түссе,
Бийлиги кетер қолынан.
Ийт териси ий болмас,
Етекти кессец жец болмас.

Узын болсац, сопақ дейди,
Қәлемегенин опақ дейди.

Қосжақпас көз шығарар.
Отырса - опақ, турса - сопақ.
Тас пенен урғанды ас пенен ур.

Абысын тырнасар,
Қайтып келип сырласар.

Нама - түсингенге саз,
Түсинбегенге қуры бир ҳаўаз.

Жесир елге сыяр ма?
Жетим асқа тояр ма?

Жарлы болсац да арлы бол.

Ҳуўшы болмас жиллиниц.

Бахытсыздыц байы көп,
Басына пайдасы жоқ.

Қоян қулағынан тартсац да, бақырмас.

Урма малды, азабы болар.

Кемликтиц кемалы бар,
Менменликтиц заўалы бар.

Ешкиниц жүни аў болмас,
Тентектен тлҲған саў болмас.

Ашлықгыц тоқлығы бар,
Қорласац тоқлықты,
Атшоқайы бар.

Күндестиц күни де күндес,
Көсеўи де күндес,
Күли де күндес.

Ақтерек ген узын дарақ жоқ,
Қәнекей оныц мийўасы?
Жалғызлық аллаға жарасар,

Жигит жыйнағаннан жемес,
Буйырғаннан жер.

Мурныц болмағанда,
Бир көз бир көзди жеп қояр еди.

Қызғаншақтан сарқыт жегенше,
Сабалақ ийттен жеген абзал.

«Ҳарма» деген ҳалға қуўат,
«Бар бол» деген бардан зият.

Жыланды жети кессец де,
Кесиргке қурлым ҳалы бар.

Шешеннен даў қорқар,
Мылжыц шешенди қорқытар.

Дәўлетлиниц тасы сынар,
Бийдәўлеттиц басы сынар.

Шешеннен даў да қорқар, жаў да қорқар.

£ у ў айланар жазығына,

Байсыз ҳаял үйде турмас,
Турса да парасатлы болмас.

Ат айланар қазығына.
Адам кеўлинен азар, тилинен жазар.
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Қарацғыда көринбес ат қулағы.

Ашшы да болса, аныгын айт.

Қасқыр байдағанға көнбес,
Шошқа айдағанға көнбес.

Алғыс пенен ер көгерер,
Жаўын менен жер көгерер.

Уры биреўди уры дейди,
Басқаньщ малын жейди.

Ашыўын жутқап - палўан.
Алтын есиклиниц ағаш есиклиге иси түсер.

Жыламағанға жылаған еки көзим,
Тьщламасқа гьщлатқан ессиз сөзим.
Ҳақыйқат - гозлеп атқан кесек,
Шымбайына тийсе есап.

Адамныц каны жерде жатпас.
Ашыўыц келсе, мурньщды тисле.
Асым аз болса да, ыдысым кен.

Алмасқа бермес ара бар,
Ханға бермес қара бар.

Аўзын аш, тили болса қаш.

Болар бала жети жастан бас болар,
Болмас адам қырыққа келсе де жас болар.

Алым болмақ ацсат,
Адам болмақ қыйын.

Тон кийген тоцбас,
Адам талаған оцбас.

Айыпсыз адам болмас.
Арпа егип, буўдай ораман деме.

Бирде бийе, бирде түйе.

Атыныц қылығына ийеси жетик.

Сүйместики сыймас.

Аязхан, шарығьща бақ.

Мал қалганша, зүрият қалсын.

Аяқта болғанша, аўызда бол.

Ҳаялсыз үй болмас,
Үйсиз дүнья болмас.
Қуда болғанша қул пишинде сорас,
Қуда болған соц, кулда болса, сыйлас.
Көринген жердиц алысы жоқ,
Көргеисиздич танысы жоқ.

Кози қарайған там сүзер.
Коптен өзицди шетлетпе.
Көпке ага болсац,
Жаған пүтин болар.

Аягьщ жүйрик болса, тасқа,
Тилин жүйрик болса, басқа бәле.
Атта қуйрық болмаса, жалдан не пайда?

Өгиз жеккенниц булқыны қурыйды,
Кисиден тилегенниц қулқыны курыйды.
Жетимшиликти көп көрген,
Үш шақырмай, ҳә демес,
Ашаршылықты көп көрген,
Өзи тоймай, мә демес.

Атасынан нәсийҳат алган кәтқуда болар,
Анасынан нәсийҳат алган кәйўаны болар.

Берсен, жейжақ, урсац, өлежақ.
Бал көрген менен аўыз душымас.
Бергенде алмаған сорап алар.
Бек басьщды бенде етпе.
Бийдәўлетте алғьщ болмасып,
Дәўлетлиге бергиц болмасын.
Бас болмаса, геўде лаш.
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Жегимпиц қарпы жстсў.

Болдыратугып да ҳаял,
Қалдыратуғын да - ҳаял.

Жетим өз асын ишер,
Киси миннетии көтерер.

Бийдәўлетти жаў шаиса,
Дәўлетлиге хабар келер.

Жетимге үгитши көп, орын бериўши аз.

Басы аманиыц малы түўел.

Жалға асылыи отыра алмаған,
Қуйрығынан сырғанап түсер.

Барын берген уялмас.
Бийдә\глет айып ашар.

Жан бергенге жай бер.

Билмесец, билгениц тилин ал.
Бес бармақ бирдей емес.

Жигиг дүзде белли,
Жүйрик шабыста белли.

Ўәдеси жоқтыц ийманы жоқ.

Жигиттиц кулер жүзи болсын.

Гәдайдыц ҳайбаты - сораганы.

Жүзи жарқын, топырағы алтын.

Гүиалыныц отыыа бийгүна жанар.

Жүз қойыц таўсылар,
Жүзиқаралық таўсылмас.

Гөнеси болмағанпыц жацасы болмас.

Жығылған тамды бир гербиш сүйемес.

Дәлиниц табысы бергисине жетпес.

Жигит - гәрип, намыс - бай.

Дәлиге күнде той, күнде байрам.
Дәлини таяқ алар.

Зордыц үйи күйсин.

Дәлини дәли қарацғыда табар.

Зәлелден қашпақ та бир пайда.

Дәли дәлини көргенде бир гез өсер.

Зарымыз бар да, зорымыз жоқ.

Дүньяда сулыу жай көрдим,
Кепинсиз өлген бай көрдим.

Ислеген кисиде бар,
Ислемеген нанға зар.

Дәрти болмаған дәри излемес.

Ийт бол, көп бол.

Дәрт иште, дән сыртта.

Инсап - динииц жартысы.

Ешки жуўырып кийик болмас.

Ишетуғын асыма,
Пейлим жетти басыма.

Жетимниц жазығы мойнында.
Жыланныц сырты жумсақ, иши зәҳәр.

Исиц қайтса, мурынмыц суўы көзге тамар.

Жаны бардыц гамы бар.

Ислемеген өлмес, өлмесе де күлмес.

Жетимниц жецгеси көп.

И п ен де бар, кәбаптан да бар.

Жетимди түйениц үстинде жылан шағар.

Ийие тилеген де бир, нар тилеген де бир.

Жетимниц ҳақы - тәцирдиц оғы.

Ийттиц п ай ы - бир сүйек.
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Көрмейин де, күймейин де.

Түлки өз қуйрығьш мақтар.

Көргеыицди излеме,
Көрмегениқди сөйлеме.

Түйе мойныныц қыйсықлыеыи билсе жақсы.
Үйренген эдет өлгенде қалар.

Кеспесец қанамас.
Ҳәр ким етсе, озиие етер.
Көрип билмегенниц көзи шықсын.
Үйренгеи әдет қала ма,
Котере бер мушыцды.

Келинде тил жоқ,
Қәйиненеде инсап жоқ.

Уйқыға дастық керек емес.

Көз болмаса, мацлай не қылсын.

Утылған киси басын қасыйды.

Мурныцныц иушық екении билмей,
М)шша гәрдийесец?!
Парқын билмегенге палаў да, жарма да бир.
Пейлиц азбай, бәле келмес.

Урлық қылған уялмас,
Үстине келгеи \'ялар.
Шыбын ширеге қонар.
Қайда қотыр бала,
Қара шыбын соида.

Суўды алыи барып суўға ток.
Самсам десем, дөцгеленген еки көзиц бар.

Қаўынныц жақсысын шағал жер.
Қольщ май болса, басыца жақ.

Сулыўлықтыц жугы кетпес.
Сақаў сөзге түсинбес, ымға түсинер.
Сагадағы суў ишер, аяқтағы уў ишер.

Қолы менен еткен ийни меиеи тартар.
Қашып кетсец де шашып кет.
Қолыцныц қысқалығын билмей,
Бийикке қол созба.

Соцғы пушайман - өзице душпан.
Сыртыцды беземе, ишицди безе.

Қолыц менен байлап,
Тисиц менен шешалмай жүрсец.

Суўпы пияз жемес,
Тапса, қабығын да қоймас.

Ҳәўес ет, бәс ет.

Таўсылмас ғәзийнец болганша,
Уялгандай жүзиц болсын.

Ҳәр ким күлсе, өз айыбына күлер.

Түтин томардан шыгар.

Ҳәр ким етер қолы менен,
Ол да кетер жолы менен.

Түлкиниц мыц да бир ҳийлеси бар.

Ҳэм жан керек, ҳәм жанан керек.

Түлки сарқытын шер ишпес.

Өз арыгын хорлаған,
Киси арығына зар болар.

Дузлыққа түскен дуз болар.

Өзин билген - ўәлий.
Тил сүйексиз, не дегизбес.
Я қойда жоқ, я қорада жоқ.
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Ат баласы адымлы келер.

Қырсыққан жигит мал таппас,
Адасқан жигит жол таппас.

Ат өлгенин билмес,
Жигит болғанын билмес.

Қарғайын десем, жалғыз,
Қарғамайьш десем, жалмаўыз.

Ауыл ийтинин қуйрығы қайқы.
Ғайратлы адам еки дүньядан бос қалмас.

Ашшыққан уры болар,
Ашынған бөри болар.

Ғаз қанаты ақ болар,
Жигит қанаты ат болар.

Арғымаққа жал питпес,
Жалмаўызға мал питпес.

Ийт аўзына түскен сүйек пүтин шықпас.

Алыс пенен жақынды ат айырар,
Алым менен наданды хат айырар.

Ийт ийтаяғын жаламаса, кеўли кеншимес.

Адам кеўли бир атым насыбайдан қалар.
Бай бодайын деген жиптт айырбасшыл келер,
Бий болайьш деген жишт қарындасшыл келер.
Бет көрсе, жүз уялар.

Ийманлыға еки дүнья бир қәдем.
Ырылдаған ийт қаппас.
Ырыстыц алды илтипат,
Илтипатыц болмаса алтын тақ.
Мөминнниц есабын қуў табар,
Қуўдыц есабын қудай табар.

Бергенге берекет жаўар.
Берген перде бузар,
Бермеген жолда тозар.

Мақтаған жетирер,
Ш аққан өлтирер.

Бойы өсер десем, бети өседи,
Шырайланар десем, сепкил түседи.

Ер азамат белгиси Бирде төре, бирде қул.

Бори арығын билдирмес,
Ийтке сыртын қампайтар.

Тәцири сақлаған тоқлыны бөри жемес.

Балпац-балпац етсе пуллы киси,
Гүреске белсенеди ҳаллы киси.

Таў гаўға қосылмас,
.Адам адамға қосылар.
Таўдағы түлкини табындағы тазы алар.

Бөрини сурлығы уш ын урмас,
Урлығы уш ын урар.
Биймезшл шақырған қоразды жулмақ керек.
Басыцды ж\уып, басласыца бар,
Қолыцды жуўып, қосласыца бар.

Тири жүрсец - бир тобе,
Өли болсац - бир шуқыр.
Таз - таныстан, қәтер - қамыстан.
Ойыншыныц тамағы тоқ, қайгысы жоқ.

Кисини ес тутсац, өзице кес болар.
Ойнап айтқан да ойындағысын айтар.
Ҳақ та болсац, ант ишпе.
Уры өле-өлгенше ҳақпан дер.
Қул қудайын танымас,
Пышық бийкесин танымас.

Улық болсац кишик бол.
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Нардыц өзи нар болмас,
Ийеси нар болса қор болмас.

Урыны қарақшы басты.
Ура билмеген үлкен таяқ көтерер.

Иззет қылсац, иззет көрерсец.
Усамасац, туўма,
Жете алмасан, қуўма.

Еки айтсац - олгенин-

Уры - күн асқанша,
Буўра - қыр асқанша.

Айтарлыгы болса да, дерлиги жоқ,
Ер-жүў’ени болса да, терлиги жоқ.

Өзим пасманда болсам да,
Кеўлим әл аспанда.

Асы жоқ деп үйден түнилме,
Аты жоқ деп ерден түцилме.
Ш еби жоқ деп жерден түнилме.

Уялган тек турмас.
Күле кирип, гүциренип шыққаннан сақла.
Сом темирге балга бар,
Сумырайға Алла бар.

Мен багдан келсем, сен таўдан келесец.

Саўысқан шоқынған менен тоқ болмас.

Күлме босқа, келер басқа.

Сыйынганыцнан сүйенгениц күшли болсын.

Қарагай түбинен сынар,
Суў түбинен шыгар,
Бир айтқанын еки айтқан,
Пәтиўасыз болар.

Суйық аяқты сақлама,
Дәўлети қайтқан адамды,
Арыслан да болса мақтама.
Сыбырлаганды қудай еситпей ме?

Найзаныц ушы менен,
Пышақтыц жүзи менен.

Көргенсиз бергенин айтар.

Таз қарманса, бийт табар.

Абырайлы абырайына қараса,
Бийабырай жецдим дер.

Ғарғаиы қара демеймен,
Саўысқанды ала демеймен.

Ойнап айтсац да, ойлап айт.

Коз көрмес, кеўил көрер.

Жекке жигит алп болар,
Жарлы жигит жомарт болар.

Билгенди билмесец,
Билдигиц қайсы?

Үйинде сен де киси, мен де киси,
Барганда мерекеге,
Сен ие киси, мен пе киси?

Дәнекери көп болса,
Көлди де бекитер.

Гүўенде тәўир-ақ бузаў еди,
Жалай-жалай қурттай болды.
Сыртым ақ деп лаи урасац,
Аўзы бүрмели қалтасац,
Силтегенде кеспеген,
Қайыстан соққан балтасац.
Аш жигит - жалтац,
Жаўыр бийе - қалтац.

Гей адамныц бойы пәс,
Гей адамнын ойы пәс,
Қара таўық қырман шашар,
Өз сырын өзи ашар.
Ай дейтугын ажа жоқ,
Қой дейтугын хожа жоқ,
Өзи хан, өзи шәрияр биреў.
Ешекке шақ питпегенине шүкир.
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Тек жүрген тоқ жүрер.

Қызыл тилин тыймаған,
Қызыньщ үйине сыймас.

Қолыцда бар болса,
Алақаныцды жая берме.

Еси дурыс адам есире ме?

Асыгыс түби өкиниш,
Ойланып алмақ сабырлы ис.

Аларьщда еки бүгилесен,
Берерицде неге сөгинесец?

Ақыл - адам ырысы,
Сабыр - адам шериги.

Аўзында ҳәзили жоқтыц,
Қолыида тоқиагы бар.

Бийсабырлар қайыр исти шер етер.

Шошқага ерген багпаққа аўнар.

Сабыр етпек рахметген, асықпақ шайтаннан.

Ешекке ерген күлге аўнар,
Еликке ерген гүлге аўнар.

Бийсабыр қул тез жолығар бәлеге,
Сабырлы қул бара-бара шад болар.

Өзине еп болмай жүрип,
Биреўге сеп болмақшы.

Ж ыгылган гүреске тоймас.

Өзинин үзбенин үзе алмай,
Биреўдиц кеспасын кеседи.

Аштан тойған жалшымас.

Уры - ғардыц шериги.

Қалтадай қарын тойса да,
Кеўил көлдей тоймайды.

Өлерменге нәўбет жетсе,
Ешкини еки қырқар,

Алып болсан үсирицди,
Аўлаққа сал дүсирицди.

Жигит болсац, жетимди тойгыз.

Аққулацды алсац, ары тур.

Ашыўыц келсе қольщды тарт,
Орынсыз жерде тилицди тарт.

Өзи де жүйрик қоян еди,
Таяқ тийген сон зыцғып кетти.

Аўырыў емес, саў емес,
Минезди қалай емлермиз?

Сары ийт шағалға дайы.
Ғаз тойғанға емес, қыйганға семирер.

Жақсыман деп мақтанба, халық айтпай.
Ацқаўға қыргауыл қайда?
Аш адам турып өлмес, жүрип өлер.
Балық басынан ширийди.
Күшли нени айтар,
Берген азабын айтар,
Күшсиз нени айтар?
Көрген қорлыгын айтар.
Қәнэәт қарын тойгызар,
Қәнәәтсиз жалгыз атын сойгызар.
Сабыр түби сары алтын,
Сарғайган жетер муратқа.

Ақыллыныц белгиси,
Алтыннан келер көзлери,
Ақылсыздьщ белгисин,
Айтып турар көзлери.
Кишини алдап үйренгенниц,
Үлкенге де тиси батар.
Өспейтуғын бала,
Өнбейтугын да}гды даўлайды.

Отырған қыз орнын табар.
6 - Қаракалпақ фольклоры
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Ақмақ өзин бек санар.

Ақыл базарда сатылмас.

Түйедей бойьщ болса,
Туймедей ойьщ болсын,

Адамньщ болмаса ышқы-нышаны,
Өлиге тец, геўдесинде жоқ жаны.

Ақмаққа күнде байрам.

Ақыллыда ашыў болмас.

Басында ақылы жоқтыщ
Еки аяғында тынымы жоқ.

Ақыл - жастан,
Ҳасыл - тастан.

Билмеслик билгеннен де өтеди,
Билмегеннен де өтеди.

Ақмаққа бала берер,
Берсе де, жарты ақылын ала берер.

Ақмақтьщ оты дүзиў жанбас.

Ҳәрким өз ақылына ырза.

Дурыс жүрген дүзеп жүрер,
Бузық жүрген бузып жүрер.

Ҳалын билген - дана.
Ақыл оои менен елшеноеиди.

Билген таўып айтар,
Билмеген қаўып айтар.
Өсер елдиц баласы,
Он бесинде баспан дер,
Өспес елдиц баласы,
Отызында жаспан дер.
Адам болыў қыйын емес,
Адам болып алған соц қыйын.
Ақылы жоқтьщ әрманы жоқ,
Дизесинде дәрманы жоқ.
Ашыў алдынан келер,
Ақыл соцынан келер.
Оцарьщньщ белгиси Бирицниц тонын бириц кий,
Оцбасьщньщ белгиси Бириц шаян, бирғщ мий.

Ақыллы жигит ел қорғайды,
Ақмақ жигит елди қорлайды.
Қарындасы ақылсыз болса,
Ағасыныц басы ғаўлайды,
Патшасы жаман болса,
Пуқарасын жаўлайды.
Ата-ананыц ақылы,
Сайран жатқан жолға тец,
Ақыллыныц ақылы,
Сарқылмайтуғын көлге тец.
Ийтти сүйек пенен урсац, қацсыламас.
Әжаға болсац, ақыл а^гт,
Ақыл айтсац да, мақул айт.
Төре билген төрешиге бармас.
Ақыл айнымас, алтын ширимес.

Ақыллы адам азбас,
Жағалы кийим тозбас.
Көкиректе ақыл болмаса,
Көз деген шалбардыц тесиги.
Ашыў - араз, ақыл - дос,
Ақылыца ақыл қос.
Ағашқа мийўа питкен сайын,
Шақасы болар төменшик.

Баста ақыл болмаса,
Еки аяққа тыным болмас.
Питкен ақыл болмаса,
Сүрткен ақыл не болсын?
Ақыл - пышақ, ашыў - таяқ.
Өз нақылым - өз ақылым.
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Ата сөзи - ақыл көзи.

Шарбая жецдим десе,
Сабырлы көндим дейди.

Сен қошқар болсац, мен қортықпан,
Сен ақылгөй болсац, мен - данышпан.

Арақ ишкен тойда мәс,
Ақылы жоқ күнде мәс.

Саи денеде сап ақыл.
Бир күн аш жүргеннен,
Қырық күн ақыл сорама.

Ақыл өзин пәс тутар,
Ақмақ өзин мәс тутар.

Ақмақтьщ үлкен-кишиси болмас.
Албыраған еси кеткеннен ақыл сорар.
Ай түнде керек,
Ақыл күнде керек.

Ақыллы излегенин ақмақтан сорамас.

Ақмақ аўыздағыны алдырар.

Малға байығанша, ақылға байы.

Ҳарамтамақ ағац болтанша,
Ақыллы жолдасьщ болсын.

Күнде ишсе де жылытпаны,
Ақыллыныц султаны.

Сулыўға жолдас болсац, көзиц тояр,
Ақыллы қайғыцды жояр.

Ақылсыз елде болар,
Сораўсыз гөрде болар.

Ақыллы адам ишинде,
Алтын ерли ат турар.

Ақылсыздыц сөзи түйеден постын таслағандай.

Адам ойланса, ақыл табар.

Жалғыз ақыл жақсы,
Екеў болса, оннан да жақсы.

Адамныц ақыл-данасы,
Ол да адам баласы.

Ақыл - ойдыц патшасы,
Сумлық - ақыл қорғаны.

Адасқанды алдындағы билер,
Жацылысқанды жанындағы билер.

Тацлағаи - тазға,
Ақылы азға жолығар.

Ақылсыз адам - жүўенсиз ат.

Жақсыдан ақыл шығар,
Ақыллы адамнан нақыл шығар.

Айтар нақылы жоқтыц табар ақылы жоқ.
Ақылсыз адам менмен келер,
Ақыллы адам кецнен келер.

Жарма тасса, көбик төгилер,
Ашыў тасса, ақыл төгилер.

Шырай менен күтер,
Ақыл менен узатар.

Көп ақыл көлдей болар.
Басындағы орамалына емес, ақылына қара.

Ақыллы - иси менен,
Ақмақ - тили менен.

Алпысқа шыққаннан ақыл сора.
Ақылсыз өзин мақтар.
Ақыл жасқа қарамайды, басқа қарайды.
Ақыллыныц азығы таўсылмас.

Ақмақ - жолдасынан,
Ақыл өзинен көрер.

Ақыллы кеширимли келер,
Ақмақ өкинер де жүрер.

Ақылсыз бай болғанша,
Ақыллы гәдай бол.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ақмақтыц тилинде, ақыллыныц қолывда.

Ақылсызға сөз айтсац,
Алдайды деп иианбас.

Ақылсызға күнде байрам, күнде той.
Ақылсыз жас жоқг баҳасыз ис жоқ.

Ақмақ отыр қутырып,
Ақыл отыр үндемей,
Қутырғаннан қутылып.

Ақыллыныц аты азбас, тоны тозбас.
Қозыныц асығы,
Қолға усласац сақа болар,
Жасыкишиниц ақылы,
Жасүлкеннен асып түссе, аға болар.

Ат алсац, жорға менен жүрис ал,
Ҳаял алсац, ақыл менен ҳуўш ал.
Ақылсьгздыц ақылына ийт ерер.

Киси ақылы ақыл болмас,
Ақыл күш берер, күш жүрек берер.
Ақылдыц өзи ақыл болмас,
Ақылға ақыл қосса ақыл болар.

Болған иске өкинбе,
Ақылыца зыян тийер.

Бойдақтыц ақылы еки кезинде.
Дөлиден ақыл үйренгенниц басына топырақ.
Ақыллы өзин айыпласа,
Ақмақ өзин ақлайды.

Теитек таяқ жер,
Ақыллы ҳалўа жер.

Ақыллы айттырмай билер.
Шырай гойда керек,
Ақыл күнде керек.

Ақмай ишкен менен ақыл қосылмас.

Ақыллы ой ойлағанша,
Тентек исин питирер.

Ақмақларға сөз айтсац,
Қулағыныц сыртына.

Ақыллыға айтсац, биледи,
Ақмаққа айтсац, күледи.

Ақмақ жигит ацғал аттай,
Әдилсиз натша жанған оттай.

Ашыў келсе, ақыл кетер.

Ақмаққа ҳәл бер,
Еки қолына бел бер.

Ақыл - парасат,исми - кәрамат.
Ақмақ бузыўға бар, дүзеўге жоқ.
Киси ақылы менен бай болғанша,
Өз ақылыц менен жарлы бол.

Алжыған менен сөйлессец,
Ақмақ етер өзицди.

Ханда қырық кисиниц ақылы болар.
Тентектен тәцирим бийзар.
Жасыкиши болса да,
Ақылы артықты аға дейди.

Тентек төрин бермес.

Ақылға - ишара, тентекке - таяқ.

Ойлы ж игит тойлы болар.

Әдеп ойла, соцынан сөйле.

Көп сораған алар,
Көп ойлаған табар.

Ақыл айта бермес,
Сақый соратпас.

Кирмей турып шығарыцды ойла.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Адам изиндегисин көрип қартаяр.

Излеген табар,
Ойланған шешер.

Адам қартайса да, кеўил қартаймас.

Ой ойласац, кец ойла,
Исине қарап тен ойла.

Қартайған буғаны баспақ пенен бирге бағар.

Биреўдиц бойы қысқа,
Биреўдиц ойы қысқа.

Ат қартайса - урыншақ,
Ер қартайса - сүриншек.

Бойындай бой табылса да,
Ойывдай ой табыла ма?

Күйеў қартайса жийен болар.
Қыз қартайса қазы болар,
Ийт қартайса тазы болар.

Ақпағаи суў сасыйды,
Ойламаған мий ашыйды.

Қус қартайса қонақшы болар,
Қыз қартайса нақылшы болар.

Нәпси ойдан шығар,
Айтыс тойдан шығар.

Қартайғанда гарға адым жер муц болар.

Ҳарам ойлы ҳақ жүрмес,
Ҳақ кеўилди ол көрмес.

Қартайған қыз қурдасынан айырылар,
Қартайған жигит жолдасынан айрылар,

Ойсыз дөц болмас,
Қупыясын таппас ер бодмас.

Қартайсац умытшақ боларсац.

Ойланбағанныц кейни ўайран.

Асықпасац, байырсац,
Өлмесец, қартаярсац.

Нақыл ойдан шығар,
Кийиз қойдан шығар.

Жасында мықлы болса,
Қартайғанда суқлы болар.

Аз ойлаған алысқа жолдас болмас,
Жапырағы жоқ ағашқа бүлбүл қонбас.
Бўўынсыз жерге пышақ урма.

Адам қартайса, белим дейди,
Еки көзим ириц басқан желим дейди.
Қартайсац нардай шөгерсец.

Ғаррылық жаман дәрт, емлеп болмас.
Жаслық еки келмес.
Жаслықты жайында қыл.
Бирде ғаррылықта, бирде жаслықта.

Асарыцды асарсац,
Жасарыцды жасарсац.

Балалық адамға еки келер,
Бири жаслықта, бири қартайғанда.

Уялса жасүлкен уялар,
Жастыц неси уялар.

Түйе қартайса - бақыраўық,
Қораз қартайса - шақыраўық.

Қалбығай қартайса жыцғылға қонар.

Қармақ салған қартаймас,
Арғымақ минген ҳарымас.
Ағаш қартайса, қус қонар.

Әкец қартайса, қул неге керек?
Шешец қартайса, күц неге керек?
Атацнан жақсы дос болмас,
Қартайған соц ес болмас.
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Ат қартаяр, майдан қартаймас.
Атгы түйек қартайтар,
Жйгиттм орақ қартайтар.

Қара арғымақ ҳарыса,
Ғарға адым жер муц болар,
Қара көзден нур тайса,
Бир көрмеге зар болар.

Ақ күн ағартар,
Қара күн қартайтар.

Кемпири ғаррысына «ғаррым» десе,
Ғаррысы «мацлайдағы барым» дейди.

Қыз қартайып қазы болмас,
Ийт жуўырып тазы болмас.

Аспанга ушсац, айға шық,
Ғарры қыз болсац, байға шық.

Қайғы қартайтар, күйик өлтирер.

Ғаррыны асқа шақыр,
Жигитти иске шақыр.

Қартайғанда ғәриплик,
Қайдан келсец соннан кел.

Ғарры қыз ер тацламас,
Өлген жер тацламас.

Қасқыр қартайса аў алдырмас.
Ғарры өгиз балтадан қайтпас.
Я өлерсец, я қартаярсац.
Ғарры шымшық кепекке алданбас.
Қартайсац мендей боларсац,
Қара жер менен тецдей боларсац.

Ғарры ойнаса ғай болар.

Ақмақ шаршағанын билмес,
Көсе қартайғанын билмес.

Ғарры атын мақтаған жолда қалар.

Қазақ қартайса түйе бағар,
Қарақалпақ қартайса жийде терер.

Жигитлик бир гүлистан,
Ғаррылық бир гөристан.

Таў қартайса таў боларг

Жигитлик деген мәрт екен,
Ғаррылық деген дәрт екен.

Ат қартайса жалтацшақ болар,
Адам қартайса мақтаншақ болар.

Дәлкеклесиуте жездениц,
Ғаррысы-жасы болмас.

Бурынғыныц нарты болсац,
Соцғыныц қарты боларсақ.

Ғарга ғарқылдап ғаз болмас,
Кем пир сыцқылдап қыз болмас.

Ғарры қыз бай таппас,
Бай тапса, қоярға жер таппас.

Қара тақан жейин деген асымбеди?
Тоқсан бес жас көрейин деген жасымбеди?

Ҳәркимииц бир дәрти бар,
Ғарры қыздыц яр дәрти бар.

Дос басқа қарайды,
Душпан аяққа қарайды.

Ғаррылық қарсы келсе, шыра гөрдегғ,
Ер жигиттен бақ тайса, қара гөрдей.

Дос егиз болса, душпан сегиз.
Ақылсыз достан ақыллы душпан артық.

Ғарры билгенди пери билмес.
Кемпир билмегенди ғарры билер.

Сақый дос көбейтер,
Бақыл мал көбейтер.

Қарсы келсе ғаррылық,
Қара нарды шөктирер.

Дос алдыцнан қарайды,
Душпан кейницнен қарайды.
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Жақсы жолдастыц баҳасы жоқ.
Көз көргеннид жүзи таныс.
Жан достьщ жанынан кеш се де,
Мал достьщ малынан кешпес.
Шын достыц қәбирице шекем барар,
Жаман дос бир қарар да қалар.
Дос досқа жалынар,
Жалынса кеўли алынар.
Достыц сыртынан өсек айтпа,
Бир күн қулаққа шалынар.
Есаплы дос айрылмас.
Қудамталыныц малы бир,
Айтыўлы достыц жаны бир.

Досы көп пенен сөйлес,
Досы жоқ ххенен сырлас.
Досы көптиц малы көп.
Досы көп алтыхх жыйнайды,
Қасы көп басын жалмайды.
Д ос пышағы менен мүйиз кес,
Душ пан пышағы менен кийиз кес.
Досыц аўырса, күйин,
Душпаныц аўырса, сүйин.
Достыц кеўлине қарап,
Душпанға күлки болма.
Қырық атаныц болганша,
Қырық достыц болсын.

Д ос- достыц айнасы.

Терек тамырына сүйенер,
Адам досларына сүйенер.

Достьщ дос болсын,
Бирақ есабыц дурыс болсын.

Дузыц болмаса да, досыц болсын,
Отаўыц болмаса да, қоцсыц болсын.

Достыц гөнеси жақсы,
Кийимниц жацасы жақсы.

Душ пан не демейди,
Түске не кирмейди.

Дослықта мәнзил болмас.

Жазалы урыныц бир бети жара,
Жазалы душпанныц еки бети қара.

Душпанныц күлгени,
Сырыцды билгени.

Достыц менен дос болғанға шадлан,
Душ панын менен дос болғаннан сақлан.

Дослыққа дослық - қарыз ис,
Душпаныца әдил бол.

Д ос кеўлин дегиш пе қалдырар.

Дос досқа қолын берсе,
Арасынан қыл өтпейди.

Душпанға кецес берген де ақмақ,
Кецес алған да ақмақ.

Досқа дос келеди сырласыўға,
Жаўға жаў келеди мушласыўға.

Достыцныц душ панынан қанша сақлансац,
Душпаныцныц достынан да сонша сақлан.

Асы көптиц тәни семирер,
Досгы көптиц жаны семирер.

Достыца ет туўрат,
Душпанға қаўын тилдир.

Жан достыца ат берме,
Ат берсец де, «әсте жүр» деме.

Ашшы болсац уўдай бол,
Тийген жерин күйдирсин,
Душшы болсац суўдай бол,
Душпаныц келип сүйдирсин.

Айрылылар дос аяўлыцды сорайды.
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Доссыз басым - дузсыз асым.

Дос деп сыр айтпа,
Достьщнъщ да досты бар.

Ацлысқаи аўыл болмас.
Достьщды еглеме, мәптен қалдырарсащ
Душпанды еглеме, сырыц аддырарсац.

Ацлысналы дос атыспалы жаўдахг.
Досгы жацадан тап,
Бурыиғы достаи қол үзбе.

Адам адамга дос, жолдас.
Жақсы дос ис тускенде билинер.

Жақыннан достыц болса,
Алыстан ашиац болсын.

Қодыныц ушын берген,
Сыртьщнан мушын береди.
Душпаныц пешшедей болса да, пилдей көр.

Достын көплиги жоқ,
Душпанды аз деме.

Достыцньщ қанша екенин,
Дәўлетиц қайтқан күни айтаман.

Дослық тозбас,
Кеўил қартаймас.

Достыцныц тамағын душпандай же.

Қәдир билмес қарындастан,
Ғайбана болған дос артық.

Ацлысқан душиан алыспаға жақсы.
Досты жоқ адам - саясыз терек.
Жолдас, жолдасқа қыянет еткен оцбас.
Жаўда да бир үйиц болсын.
Дослар тойда гезлесер.
Дослық беккем болса,
Душпан артыи қысар,
Бирлик қашса,
Душпан ҳәдден асар.
Дус келсе, душиан ишер.
Аўзыц қанға толса да,
Душпаныц алдында түкирме.
Тас пенен урғанды ас пенен ур.
Балык суўсыз жасамас,
Адам доссыз жасамас.

Жатта жүрген баўырластан,
Жақындағы дос артық.
Достьщ тийме зейнине,
Өкинерсец кейнине.
Достыцды ацқаў десе,
Өзицди мылқаў дейди.
Досгыц өлтирип айтса,
Душпаныц күлдирип айтар.
Асыққан адасар, жан дос қарасар.
Жан достыц жаны ашыйды,
Малдыц неси ашыйды.
Душпанды булдир, досты күлдир.
Айыпсыз дос излеген, доссыз қалар.

Қатыц қулыц емес, досгыц.
Дос сыртыциаи мақтар,
Душпан көзицше мақтар.

Досығщьщ созин таслама,
Душпанныц көцлин хошла.ма.
Досы жоқтыц душпаны басыи шығар.

Ақылы коп даўда алдырмас,
Досты көп жа\^да қалдырмас.

Досыц егиз, душианыц сегиз.
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Зордан зор шықса,
Еки көзи парта шығар.

Жигитти достынан таны.
Сыпайы менен дос болма.

Душ пан сени танымаса да,
Сен душпанды таны.

Қасқырдьщ қудасы көп,
Түлкиниц досты кеп.

Ацлысқан жаў алмай қоймас.
Айрылмастай достыца,
Қайрылмастай соз айтпа.

Батыр суўда батпас,
Душ пан тиймей шаппас.

Адамньщ дәўлети қайтса,
Дослары козине душпан көринер.

Жекке жүрип желбиреме,
Душпаньща елбиреме.

Ким жыласып қосылса,
Дос-душпанын танымас.

Досқа душ панлык етсе,
Өзхше қасгыянлық еткени.

Пашшап пенен дос болма.

Достым көп, душ паным ж оқ деме.

Дос көтерер кеўилди,
Мал котерер өлимди.

Қасқыр жоқ деме, мал қастында,
Душпан жоқ деме, аяқ астында.

Ишек-қарын гош болмас,
Душпан ҳасла дос болмас.

Қара кийиз ақ болмас,
Әзелий душ пан жақ болмас.

Сырьщды айтпа достьща,
Достьщныц да досты бар,
Ол да айтар достына,
Сабан тығар постьща.

Қасқыр менен қой қуда болмас,
Қуда болса да қой күлмес.
Ер душ пансыз, еш ек тусаўсыз болмас.

Жолаўшынын жол болсыны болар ма?
Душманга ҳармасыны болар ма?

Жаўдан жасырын қайтқанша, жаралы қайт.
Қашқан жаўға қатып ер.

Ләшкербасы шебер болса,
Душпан аяқ астында.

Қудай қарғаған жаўы менен сырласар.

Булт болмаса, жаўын болмас,
Еки душпан аўыл болмас.

Өз басыцды жаўға берсец де,
Жолдасыцды жаўға берме.

Мийримсиз бол душпанға,
Тартсын қылыш сазайын.

Ж аў жалынғаныца қарамас.
Көз - көзге жаў.

Асқа талаў түссе,
Ийттин муратын бергени,
Ерге талаў түссе,
Душпаньщ жолы болғаны.

Жаўдыц сырын жаў билмес.
Ж аў жарағын жаў билмес.

Уйқы душпанға алдырар,
Алдырар күни жаздырар.

Ақмақтыц атқан оғы,
Аўға тиймес, таўға тийер.

Душпаиньщ сыртьшда болғанша, ишинде бол.

Ҳәрким не қылса, өзине қылар.
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Пайдасын билген постынға кирер,
Қолынан келмеген достынан көрер.
Душпанға кек жибермес арлы киси.

Гөрқаўдыц нәпси жаман.
Түйеге наз қыл десец,
Танап жерди ўайран қылар.
Аш киси урысқақ,
Арық киси тырысқақ.

Пақырға бәри палаў.
Сақаллы қул жарытпас.

Ишпеймен деген көп ишер,
Билмеймен деген көп билер.

Сырты жылтырағанньщ,
Иши қалтырақ.

Адам адамнан кем болмас,
Тек сыбағасы артық болар,
Тартынбай келген адамныц,
Бир нышанасы болар.

Кисимсинген жигиттиц үйин көр,
Киснеген аттьщ үйирин көр.
Гүмпилдеген айранньщ түби шийки.

Ж етим қыз епшил болар,
Жетим ул кекшил болар.

Ақ пенен қара суўға түссе белгили.

Айлас қатын - муцлас,
Мунлас қатын - сырлас.

Кеўилдеги сырды көз билдирер.
Үндеместе бәле бар,
Еки уртында шала бар.

Тойдырғаннын сақалына.
Тентек шоқмар жыйнар.

Көтерилмес көтерилсе,
Көтерги менен бир урар.
Үндемеген үйдей бәледен қутылар.

Кәйўаны үйин дүзер,
Бийгана бойын дүзер.
Қыянатшыныц көзи қыйықта,
Зыяратшыньщ көзи шыйықта.
Қасқырды қайдан билейин,
Жолбарыстыц күши ыйықта.

Мүсәпир дегениц кисәпир болар.
Кесе қарығанын билдирмес,
Ладан жарығанын билдирмес.
Минезиц жатық болса,
Ишкениц қатық болар.
Ымға түсинбеген дымға түсинбес.
Көрпеқе қарай аяқ узат.
Таз да тарақлы болды,
Ол да керекли болды.
Таз таранаман дегенше той тарқар.
Мен бас десем, ол қулақ дейди,
Бүйрек десем, сыйрақ дейди,
Ешки десем, ылақ дейди.
Жуўас қашаған туттырмас.
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Ағаш - ағашқа бағар,
Ағыўа таўдан ағар.

Ж ақсы қостар - ырыс,
Ж аман қостар - урыс.

Айында кормесен, ағайьщ жат,
Жылында көрмесец, дайыц жат.

Ж арлыға жаны саўға.

Өз ағасын ағаламаған,
Өзгениц ағасын жағалар.

Байдыц мыц қойыныц ишинде,
Байғустыц жалғыз ылагы жоғалар.
Жатеа - жарлы өлер.

Жецге - жец ушыц,
Аға - ақыл-ҳ)гўшыц.

Ж арлыныц жырлағаны да шығын.

Бас-басыца бий болсац,
Балқантаўға сыймассац.

Бар менен барыспа,
Жорға менен жарыспа.

Үйленетугын жигит үйде турмас.

Айланыш болса да, из жақсы,
Айыбы болса да, қыз жақсы.

Ата ыразы - қуда ыразы.
Бөри бар жерде пери жүрмес.
Әлип - аўылдыц пири,
Тәўип - аўырыўдыц пири.
Ардыц улы ара бий,
Арыцуш ын қара кий!
Жоқшылық үйден бездирер,
Жутшылық дүзди гездирер.
Байлық - услап турған муз,
Бахыт - узатылған қыз,
Бала - кейницдеги из.
Бала берсец, сана бер.

Ағын суўдыц жақын болғаны жақсы,
Ағайинниц алыслаў қонғаны жақсы.
Айтылмаған сөз жоқ,
Айта алмаған аўыз көп.
Меннен кеткенше,
Ийесине жеткенше.
Өз малым түўел,
Өзгецизде исим жоқ.
Аталы бала - аяўлы,
Енели бала - елеўли.

Бесик бала - бек баласы.
Бесиктеги баланыц,
Бий боларын ким билсин,
Қарындағы қарнаныц,
Хан боларын ким билсин.

Аталы бала - арқалы,
Енели бала - еркеди.
Қыздыц малы қырық күнлик.
Қыздыц жолы қылдан нәзик.

Қул кисиге жақпаса да, бишеге жағар.
Есиктиц алды арт болса,
Ертлеўли турған ат яцлы,
Ескинамай қарт болса,
Ескиден қалған хат яцлы.
Қарындасы бардыц қәдири бар.

Қыз бар - қырғыз қабақлы,
Қыз бар - нурқус қанатлы.
Қызға қырық үйден тыйыў,
Бир үйден жыйыў.
Қызды урғанныц заўалы бар,
Қырық қуртқадан саўалы бар.

Қазаны асыўлыныц қапысы ашыўлы.
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Қоцсыньщ таўығы ғаздай көрииер,
Қатыны қыздай көринер.

Емесини болмаса, ем не дәркар,
Үмесини болмаса, ел не дәркар?

Жарлыныц кеўли қурт тилер,
Жармасыныц қатығы жоқ.

Қан-қарындас қардас болар,
Қатар-қурбы қурдас болар,
Аўызы бир сырлас болар,
Аўылы бир муцлас болар.

Падада жүрген пақырды,
«Патша бол» деп шақырды.

Жаўдан қыз алсац ал7
Жаўшы салса да қыз берме.

Улы бардьщ қулы бар,
Улықпанда пулы бар.

Мыц мешиттен бир пешит.
«Бала» деме., «бәле» де.
Үйлес қатып - күндес,
Айлас қатын - муцлас.

Баланы тапқан емес, баққан билер.

Мыц «сиз-биз»ден,
Бир «шыж-быж».

Атыц шаўыслы болса,
Туяққа күш түсер,
Қатыныц даўыслы болса,
Қулаққа күш түсер.

Гөш қанлы болмай,
Жигит жанлы болмас.

Шегирткеден қорққан егин салмас,
Барымтадан қорққан мал жыймас.

Адасқанда түспесец,
Арбажолдан не пайда?
Ацқағанда ишпесец,
Ағын суўдан не пайда?

Барымтаға - барымта,
Қарымтаға - қарымта.
Барымта бар жерде сырымта билинбес.
Барымтаға батыр шығар.
Барымта - батырдыц иси,
Сырымта - қатынныц иси.

Жыраўдыц сөзинде дүзги бар.

Барымта болған жерде даў көп болар,
Байлық болған жерде жаў көп болар.
Жанынан кешкен жа>'ды алар,
Малынан кешкен даўды алар.
Ердиц дацқын ецбек шығарар,
Елдиц дацқын ериўлик шығарар.
Ериўликтиц қарыўлығы бар.

Жыраўлар жыраў бөлалмас,
Жүрегинде нама-хат болмай,
Ж а}терлер жаўға баралмас,
Жетегинде жараў ат болмай.

Жыра}' жөнсиз сөйлемес.
Ер жигит жетим емесдур,
Елаты болса панасы,
Ел-ела г жетим емесдур,
Естияр болса ағасы.
Қара жерге жылан кирсин.
Әўлийени таныйды көзли киси,
Базарға қатнайды бөзли киси.

Ериў елге - ериўлик сын.
Әжел келсе, көрер көз көрмеске айланар.
Сүтке суў қосылса, сүмесин болар,
Күшке күш қосылса, үмесии болар,
Сөзге сөз қосылса, демесин болар.

Соқыр болғанынды қудайдан көр,
Сөқыр сезимицди өзицнен көр.
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Сокырдьщ тилегени - еки коти.

Жаўыннан қашқан тамшыға жолығар,
Жаўдан қашқан тецизге жолығар.

Қара суў қара көрим жерге анарар.
Хаиньщ иси қарашыға түсер,
Бийдиц иси урашыға түсер,
Мыц қойлыньщ иси бир қойлыға түсер.

Муҳаббат деген дузлы суў,
Ишесен де 1лөллейсеч,
Қанша ашшы болса да,
Әбизәмаемге бермейсец.

Бир жемесе тақанды хап жемес,
Хан қасында қарашы не демес.

Қыймасыц келсе, қыярсац,
Барьщды алдына үйерсец.

Патшадап ҳәмир болса,
Пукараға пе турыс.

Қамысты бос усласац, қолыцды қыяр.
Кимииц аўзы ала болса, иси шала болар.
«Үй меники» демециз,
Үй артында киси бар.

Мьщ ғарга бир кесектен үркер.
Хан кетсе —қут,
Келсе - жут.
Қудайым Жамғыр ханға жодықтырма,
«Жолықтырма» дегеним болып тур ма?

Шамалболмасашөитицбасықыймылдамас.
Уры бар жерде берекет болмас.
Сезикли секирер.
Үндемеў де сынньщ бир гүри.
Күшли қәўипли емес,
Кекшил қәў'ипли,
Кекшилден де епшил қәўипли.

Еки арба шенгелден ҳәрем болмас,
Хийўаға пеше барса да мәҳрем болмас.
Хожадан билгиш қул бар,
Молладан билгиш тақыўа бар.
Қанлы жас коз ишинде жасырына алмас.

Айдаган өгиз арбаньщ,
Жүги огизге түсер.
Ай менен күндей,
Ҳәммеге бирдей.
Ағам болсан, қәйтейин,
Арым кетип баратыр.
Ер мойныпда қыл арқан ширимес.

Барма ханга, өзи келер малға,
Барма бийге, ози келер үйге.
Үлгисизден бий қойсац,
Ўәсияты болмас,
Қәҳәрсизден хан қойсац,
Қәсийети болмас.
Палкерте барма,
Басьщды қайгыға салма.

Тәўекел - ердин иси.
Аттан аттьщ неси кем,
Өзи тарлан көк болса,
Ерден ердиц неси кем,
Уәдесине берк болса.

Ҳалўаны ҳәким жер,
Таяқты жетим жер.
Қудайыца сыйынсац сыйын,
Ешегицди беккем байла.

Еки палўанды бир қой женер.

Жаны күйген тәцирисин қарғар.

Таў белгиси тас болар,
Жомарт белгиси ас болар.

Хожаны жиберсец еркине,
Күнде қарайды көркине.
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Қолдьщ не қылғанын бас билмес.

Еркине жиберсец хожаны,
Жатып ишер гөжени.

Көрмегенди Көкөзек жыяр,
Аягы тецизге қуяр.

Алыстағы әўлийеден,
Жақындагы машайық артық.

Көмгенниц ийеси екеў Биреўи көрген, биреўи көмген.

Қудай сүзеген сыйырга ш ақ бермес,
Ш ақ берсе, қудайыцды көрмес.

Келиншектиц бетин ким ашса,
Көзине сол ысық көринер.

Садақа берип көрмеген,
Пәтияцды билмейди.
Қудайдан әке тилесец де, әке бермес.

Көиириўин сен көпиресец,
Көбик атағы маған қалар.

Оразанын оны қалды,
Кемпирлердиц көни қалды.

Исти мен бежеремен,
Ғоддаслаўын сен ғоддаслайсац.

Түс - түлкиниц тезеги.

Қамшылатқан жүйриктиц,
Ж үйрикликке саны жоқ.

Шошқа өлейин деп атырса да,
Қурқ еткенин қоймас.
Таўына қарай түлкиси,
Заманга қарай күлкиси.

Қымыз ыдысты саба дейди,
Ҳәддинен асқанға тоба дейди.

Байымды алган қудайдыц,
Келини жесир қалсын.

Қ)'дайы берген қулына,
Шыгарып қояр жолына,
Қудайы бермеген қулына,
Излесе табылмас пулына.

Қудайдыц аты көп.

Палаўды май келтирер.

Қыйсық арба жол бузар
Дүмше молла ел бузар.

Өлтирсе палаў өлтирсин.

Хожац берсе, қойныца сал.

Қудайдан сорағанныц бүйири шығар,
Адамнан сорағанныц еки көзи шығар.

Еки киси бир кисиниц қудайы.

Жата берген ақыретте күн көрер.

Адам қарғаса, малыцды алар,
Қудай қаргаса, жаныцды алар.

Қара тал өсер ырайына,
Ҳәрким кетер өз жайына.

Көшин таппаған қонып жүрер,
Арқаланған тынып жүрер.

Қудай бермеген дәўлетти,
Дуғым бирлә алып болмас,
Қулақ еситип, көз көрмесе,
Шама менен нанып болмас,
Ш ақырмаған жерге ҳәргиз,
Кәтқудалар барып болмас.

Қуйысқанға берекет.
К ез көргенин қыймас.
Тәўекел деген жез қайық,
Минесец де кетесец,
Уўайым деген туцгыйық,
Батасац да кетесец.

Күлип берсец, күлип аларсац.
Қул болсац, меннен де күшли боларсац.
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Қосшы болмаған жигит басшы бола алмас.

Тилеп алған дизге жетпес.

Қулды қойсац еркине,
Кунде жиберер бөркине.

Мени ашлық ҳайран етти,
Сени мәслик ўайран етти.

Қалай-қалай заман болды,
Қарағай басын шортан шалды.

Малды баға билмеген,
Дүньяны таба билмес.

Қойға шабар көп бөри,
Ацды алар бир бөри.

Назыцды ер кетерер,
Ер көтермесе, жер көтерер.

Қыяллы ҳаял гилт тағар,
Қазанға отты көп жағар.

Оқпанлы жерде өгиз өкирер.
Ҳәзил түби ат өлтирер.

Қазан түбинде кемиршек қалар.

Өзи билмеген күншил болар,
Еси кеткен исенимшил болар.

Майы көп жармасына қуяды.
Күтин, күтинбесец,
Ишицнен шығар түтин.

Отызында қур бузбаған,
Қырқымда қырып келдим детенте инанбас.

Қурастырып айтса, қулдыки жөн,
Бириктирип айтса, бийдики жөн.

Өкпе бер, баўыр бер,
Сыбағамды тәўир бер.

Қарыўъщ қолда болса, ғапыл қалмайсац.

Таўдай тахтым болғанша,
Бармақтай бахтым болсын.

Қандай ауҳал болса да,
Тэғдирде теги, тақсырым.

Қоцсыца от тийсе,
Ушқыны саған түсер.

Қасқыр байлаўға, шошқа айдаўға көнбес.
Қоянньщ қарасын көрип,
Қалжасына ашық болма.

Талтацласац талтацда,
Ақшац болса қалтацда.
Тецге тегин жатпас,
Көпир адамсыз болмас.

Ғарға мьщ шақырса да, жыл кирмес,
Бир ғаз бир шақырса, жыл кирер.

Мал ашыўы - жан ашыўы.

Таўдан аққан булағым,
Қуяды барып тецизге,
Қандай жақсы болса да,
Тартар ақыры негизге.

Малым көп деп таспа,
Жаў келди деп саспа.

Сырты сайлы болғанша,
Иши майлы болсын.

Мыц қайғы бир қарызды өтемес.

Ш өлдеги оқпан суўға толмас.

Малдыц қулы болма,
Намыстыц қулы бол.

Май айныса, дуз салар,
Дуз айныса, не салар?

Молланыц хаты басқа,
Ҳәр айдыц аты басқа.

Өзимдики дегенде,

Нан жеўиц мешитте қонып шыққандай.

Өтиз шелли күшим бар.
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Кисиники дегенде,
Қол тийместей исим бар.

Әкец пақыр не қылсын,
Қолы кетти қазықтан.

Куш атасын тьщламас.

Дийўана жети есикке барса, бети ашылар.

Ҳәркимниц минген таўы бийик болсын.

Аманбысац десе асыла кетеди.

Биреў тас пенеи урса,
Сен оны ас пенен ур.

Аўырыў астаи, даў қарыпдастаи.
Ас ийеси менен татлы.

Еки ғарға таласса,
Оқшыға жөн болар.

Нар жолында жүк жатпас.

Мьщ рет еситкеннен,
Бир рет көрген жақсы.

Мен қудайға не жаздым,
Ала танасын урладым ба?

Алдьщғы арба қайдан жүрсе,
Соцғы арба да соннан жүрер.

Қайқы болса тийтениц,
Қайырға барып батқаныц,
Жамыларға нәрсе жоқ,
Сабанға кирип жатқаныц.

Қоцсыны геўлеме, көширерсец,
Отты ге}^леме, өширерсец,

Өсек - оқсыз мылтық.
Ҳақкеўилдиц аты оабас, тоны тоабас.
Жигит болсац шыпар бол,
Жолаўшы өтсин саялап,
Қатар қурбыц күи корсии,
Шалғайыцды паналап.

Даўыца қарай ант ишер,
Бойыца қарай тон иишер.
Қәнәәтке берекет.

Жарлыныц жүдеп-сасқаны,
Ж алғызын қояр ш реўге,
Жигиттиц қара басқаршт,
Айыбын жабар биреўге.

Бер - ишемен, ур - олемен.
Децгеиеден тецгене.
Қоцсы қоцсыдан тәлим алар.

Сабан кисиники,
Сабанхана өзицдики.

Қуры сүт қурсаққа жақпайды.
Берекет бар бир денеде,
Билмеймен, қайсы ханада.

Ашқа қосық жақпас.
Барын ишесец,
Жоғын күтесец.
Асықсац, кете бересец.

Алысып отырсац да, аман отыр.

Ийесине керек болса, қоцсысы өкпелемес.

Ийт жоқ жерде шошқа үрер,
Еки саўдайы бир жүрер.

Сыйырдыц сүти тилинде.

Сыи дүзелмей, мии дүзелмес.
Еки самсам бир жүрер.
Ыссыны өзице бас,
Жақса, кисиге бас.

Сыбырлаған сыр жатпас.

Көтере алмаған қосып арқалар.

Алмақтьщ бермеги бар.
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Өлтирмеген ас өзек жалғар.

Доцызға ерген батпаққа аўнар.

Куйеў аты менен күл тасы.

Гүмап ийманнан айырар.
Қа гарыца сүйенсец,
Өзиц қайыл боларсац.

Алты таспа бузаў тис,
Былшылдамай аттан түс.
Ийтке темир не керек?
Қазақтыц ийегининасгында еки күн жүресец.
Суў ишкен қудығьща түкирме.
Аўыз айтқанды қулақ еситер.
Асыққанньщ аяғына етеги оралар.
Ат - жигиттиц мурады.

Отырар орнын билмеген,
Отырып салып ызғарда,
Ж амбасынан айрыдар.
Аттан гүссец де,
Үзенсиден түспе.
Таўып алсац да, санап ал.
Бойыца қарап тоныц пиш.
Не излесец, сол қәҳәт.

Намысты нанга сатпа.

Киси ағашын киси қырқпас.

Барымта тез қайтса,
Қырық жылда қайтар.

Ийне де нияз,
Инген де нияз.

Мацлай тери - табан ети.

Тек жүрген тоқ жүрер.

Ата қарғысы - оқ,
Ене қарғысы - б...

Тәме қылма бире}>ден,
Жасайын деп азапсыз,
Жақтырмай барған жерицнен,
Қайтпағаныц керек жуўапсыз.

Бирди айдағанда бирди минер,
Мьщды айдағанда бирди минер.

Қырық жыл боздан қырық күн шүдигар.
Аттьщ сыры ийесине мәлим.
Сум хабарды сумырай табар.
Ат тапқанша тай мин.
Иси келиспегенниц жумысы герецге түсер.
Малдьщ жайын баққан билер,
Отын жайын жаққан билер.
Бир сом бийе болмас,
Еки сом түйе болмас,
Биреўдиц ярына көз салған,
Өз малына ийе болмас.
Қалаға бөз апарған киси,
Ақ ийттин ергенин жақтырмас.
Сылбыр болса тийгениц,
Қосыла алмассац қатарға,
Үстиц дуў-дуў сөз болып,
Жүре алмассац қатарда.
7 - Қарақалпақфольклоры

Үш ярым қулаш арыстыц,
Үш қулаш булқыны болар.
Кергенсизге күн туўса,
Күндиз күни ш ыра жағар.
Сиз деген - әдеп,
Биз деген - көмек.
Жасыцда көргениц болмаса,
Өскенде кисилигиц болмас.
Қол-аяғыцды ойната билсец,
Басыцды ойната билесец.
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Алтын пышақ қын түбинде жатпас.

Уқыплыньщ бойы тозбас,
Уқыисыздьщ иси оцбас.

Ат аўнаған жерде түк қалар.
Күнге жарыспа, күйерсец.
Билмесец, айтпа,
Жетпесец, қуўма.

Сен бас жегенде,
Сениц қулагыцнан қалысиайман.

Ешки сақласац, жүни қап болар,
Мүйизи пышағьща сап болар.

Кийикти ақсақ дегениц,
Қудайым дегениц.

Жылан ийрек-ийрек жүрсе де,
Инине дүзиў кирер.

Мал ийесине уқсамаса ҳарам өлер.

Татыў болсац, балдай бол.
Дүзге шықса, аўзын жаппас,
Үйге келсе, бирин таппас.

Аспанда айдан не пайда,
Усынсам қолым жетпес,
Хийўада ханнан не пайда,
Айтсам арзым питпес.

Ешейинде аўзын жаппас,
Айт дегенде, бирин таппас.

Бас емес, аяқ емес,
Орта дәрмиянлылаў.

Дүзге шықса, тынышы жоқ,
Етигиниц қонышы жоқ.

Адам айдаса, барман,
Дуз айдаса, қалман.

Бас саў болса баскийим қашпас.

Арба жеккен алтақтаға минер,
Тапқандарын беллерине бүгер.

Киймесем де, тоным,
Жемесем де, наным.

Тас қатты, тастан да бас қатты.

Қой бир үрккен жағына жайылмас.

Қурбақа да көли менен сәнли.

Тәбәррик айтып тутылдым,
Насыбай атып қутылдым.

Ақлық көрдим, ай көрдим.
Бир жигиттиц арқасынан,
Қырық жигит жилик кемирер.

Жегде жамағанды көрип едик,
Тақыя жамағанды жаца көрдик.

Бир жигиттиц дәўиринде,
Қырық жигит мәс болар.

Қудай салды бир исти,
Басы аманлар күлисти.

Көлдиц сәни қуў болар,
Қуўдьщ сәни сүу болар,
С }улары көп көллердиц,
Үсти улы-ш уў болар.

Барыста болмаса, келисте,
Арқаўда болмаса, еристе.
Киси айыбына сен күлме зиыҳар,
Сениц де айыбьща күлиўшилер бар.
Тур-турдан хабар келсе,
Уйқыдан маза кетер.
Атьщды атаса, сыбаған;ды ийтке сал.

Халықтьщ сәни хан болар,
Ханньщ сәни ту}> болар,
Туў көтерген ханлардьщ,
Мурнында батиан пуў болар.
Айбүйирден келген пышық
От басына жете алмай ма?
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Жийен ел болмас,
Желке ет болмас.
Ырысыцды сатып, рәўшан ал.

Өкишенде өкпе жоқ,
Көрсеткенде бүкпе жоқ.
Тайыншақты үйреткен тай қылар

Шарпымайдан май болмас,
Шолпан жулдыздан ай болмас.

Өлшеген аршынлар,
Жыйнаған қаршынлар.

Жүре-жүре табаньщ тозса,
Талағьщда бийт жок екен.

Жецгеси күншил болса,
Бийкеши кекшил болар.

Тақан шалып ас еттим,
Қоцсымды қас еттим.

Емин тапқан саўалтар,
Қәстерлеген жоғалтар.

Шақыраўык қораздан,
Бақыраўық теке артық.

Атақты ақшаға алса да,
Абырайды ақшаға алалмас.

Шегирткедей секирген,
Кесирткедей баўырлар.

Тақыяца жамаў түссе,
Ултаныцныц түсип қалғаны.

Аршылсац десе, ҳүжданы жоқ,
Халықшыл десе, иззети жоқ.

Урныққан тилден қалмас,
Даўагер изден қалмас.

Шоршыған оянар,
Жаны атттыған аянар,

Кербаз кекшийсе,
Бүкир бүкшийер.

Басыца кийип шөгирме,
Отырып төрде түкирме.

Қой мацыраса,
Қошқар силкинер.

Шөллеген симирер,
Жаўраған шешинер.

Ерегис ести айырса,
Бәсеки күшти айырар.

Ықпалаған ысынар,
Тықпалаған қысынар.

Ашынған шыдамас,
Қысынған аямас.

Ернегин услаған есирер,
Қазан услаған писирер.

Сөккенди төбелейди,
Еккенди себелейди.

Тәкецниц тазысын ертемен деп,
Гүржигимнен айрылып қалдым.

Туяққа шыдам жер берер,
Арғымаққа шыдам ер берер.

Шыртминезде шыйқан жоқ,
Әлжуўаста қыйқац жоқ.

Жығылмаған сүринсе,
Суўды көрген түринеди.

Самал менен жығылса,
Қолыц менен тиклеп қой.
Баўырыца басқанды,
Төсиц менен сыйпала.
Әри саўып қайтсам,
Әри таўып қайтаман.

Айдатып быйыл қырманыцды,
Шығардыц ғой сырданымды.
Өкшелеген оздырмас,
Текшелеген тоздырмас.
Көрингенге кесек атқан,
Оны айтар- терис қайтқан.
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Сыншыл жигит сыр билдирмес.

Келин түсирсец кийиктей,
И слехени ийиктей.

Сыйырымньщ шақына,
Не берейин ҳақына.

Қоқанныц шайысын айт,
Ж уматтыц дайысып айт.

Ешегице отын артсац,
Қыс отынға жарап қапсац.

Ж ыраўдыц жырын еситтим,
Қайқыныц сырын еситтим.

Қораға қасқыр шапқанда,
Абалап үрер ийт керек.

Өзи пасық болса да,
Дәўлети асық екен.

Көп оқыған зийрек болар,
Ш айыр-шешен сийрек болар.

Ж ыраў жырлап айгса, бақсы шағлап айтар.
Қасыи айтқан шымшып та айтар.

Асианға ушқанға қарағанша,
Жерде жор гқанға қара.

Гүмхгс комген гөмме де иисирер.
Қулағырдағы қудашаға,
Сәлем айтыц оцашада.

Қорасына қарап қасқыр шабар,
Басына қарап ж аўлық жабар.

Қудығыцнан ш елек тартса,
Сууыи ишии алғыс айтар.

Жамбасласа - жатаман дегени,
Ернин жаласа - жутаман дегепи.

Бағ-бақшасын ҳәремлегени,
Ж ат жүрмесин гезип дегени.

Ш апиат урса - келхгскепи.
Ш апалақ урса - керискени.

Узын арқан, кец тусаў.

Мацқацыц мурны емес, нәпси айыплы.

Көпти көрип көпшил болар,
Мереке көрип епшил болар.

Бахытсыздыц гүлшеси күлхе ғ үссе,
Бахытлыныц гүлшеси күнге түсер.

Жигилдиктен сая болмас,
Инам етсец, зая болмас.

Қоян путага тығылса,
Бөдеые пырылдап ушар.

Шецгелди сүйремесец де, үстицди жыртар.
Алтын алжастырар,
Гүмис гүрлетер.
Турақлы болыў - шыдамлылық,
Турақсыз болыў - шыдамсызлық.
Ертек айтқан есхғрип айтар,
Ж умбақ айтқан иисирип айтар.
Асыққан алақлар,
Жутынған жалақлар.
Былтырғыныц быйылғысы,
Не болды екен жыхтындысы?

Сүйекти көп кемирген,
Кемиктен қаша қоймас.
Ҳайтлайман деп асқабагымнан,
Сарқыг қояман деп тастабагымнан айрыддым.
Тамырын басаман ден,
Қамырыи ашытыи алма.
Геўекти геўлей берсец,
Унырағанын билмей қаларсац.
Арба айдаған аўдацласа,
Ылай атқан жа}п:ацу1ар.
Алғыр болса, алысына қара,
Ж үйрик болса, шабысына қара.
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Өцменицнен түйсе, өрлей берме.

Тетигин тапқан кетигин де табар.

Иштен күлген үндемес,
Қызғаншақ емес кунлемес.

Арба айдаған отыи да шабар.
Есигиндеги бийесине,
Баққан ийесине қара.

Қойыўды суйылтқан,
Қалыцды жуқартар.

Алыстан келген аўып келмес, таўып келер.

Есерди есирте берме,
Жуўасты киширте берме.

Үрген менен қаўмайды,
Түнерген менен жаўмайды.

Қуйын менен дүбелейди,
Айырмасы жоқ демейди.

Сағынған саргайса,
Күйинген өртенер.

Албырақлаған аўаласа,
Дәлдиреклегенниц дицкеси қурыйды.

Тарыққанда көзице түскен,
Өмирицше коз алдыцнан кетпес.

Жигит болсац желдей бол,
Аққан булақ, көлдей бол.

Аттыц басын тарталмаған,
Боқлығында арталмас.

Қаққан дағарасыиан,
Бир тислем зағарац артық.

Өкирген менен, өш з болмас,
Ж екирген менен, сегиз болмас.

Сыйға түскенин билмеген,
Сонына гүскенин де билмес.

Шапан кийген менен, шайық болмас,
Салға мингеи менен, қайықболмас.

Ҳайт, мереке көрмегеи,
Күлки-басқыны билмес.

Несийбеси тартқанды некелер,
Көзге түскенди шөкелер.

Шалғайынан таргқанша,
Мацлайынан сыйпа.

Қорадағыны көрмеген,
Өрисицди не билсин?

Қорлық көрип, қылығым шыкты,
Зорлық корип, былығым шықты.

Ш ақырғанда келмеген,
Бақырғанда келеме?

Еки жарты бир пүтин болар,
Ақсар жақсац, ылғый түтип болар.

Ш айтанды сайратқан,
Сағыйраны бәнт етер.

Жолыцдағыға қарағанша,
Қолыцдағыға қара.

Ацқаўды ацлығанша,
Артынан барып шап бер.

Текени сақалынан тутпа, шақынан тут.

Көи мақтайман деп әси болдым,
Аббас шайыньщ бәси болдым.

Қолда өсиргеннен үйир шығар,
Жүуери гүртиктен түйир шығар.
Жаныца зақым берсе,
Ҳақьщды асыцда берер,
Сағынғанда дийдар түссе,
Бийзарлығы умытылып кетер.

Қар жаўған соц,
Жуқасынан қалыцы,
С_уў аққан соц,
Қайтқанынан тасқыны.
Араға түскен арсынбас,
Артында бар байсынбас.
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Мүтәжди питирген мирәтшил болар.
Дийўана тентиресе,
Ш айық ел аралайды.

Ойынды көтермеген,
Дәлкегинди билмес.
Мереке көрмеген,
Мерекеде мандымас,
Отырыспа кермеген,
Жалғыз жүрген қацғыбас.

Шамасын билтен шалқаймас.
Босқа жүрсец, қысқа жүр,
Дәниц толса марданға.

Өцменинен ийтерсе,
Өкшесиниц котерилгени.

Сорпа ишкен қызарар,
Арақ ишкен бозарар.

Қайнагасына қасын қаққаны,
Келиншектиц қудай атқаны.

Тонды тоцғанда кий,
Қумарды тутқанды тарқат.

Көрсетсец малды урыға,
Жетеклеткениц қурыға.

Ешкиден қой ж\ўас,
Айғырдан тай жуўас.

Танымаған жатырқаса,
Билмеген атыцды айтар.

Көп жылаўдыц бир сылаўы болар.
Қолыцда болса, қуда түс,
Пейилице жараса,
Жолыца шықса, алда қаш,
Кеўилице унаса.
Ойға түсип кеткеннен,
Дөцде қулап жатқан абзал.
Ҳарамнан ас ишкенше,
Тоймасац да ҳадал иш.
Тайып кетсе аяғыц,
Сүйениш болар қаяғыц?
Есиктиц алды қый болса,
Қоцсылықта сый қалмас.
Алыс-берисиц болмаса,
Жүрис-турысыц қадаған.
Соқырды ертсец изице,
Жетегице жүреди.
Татыўлық табылмас,
Қыз жаўлық жамылмас.
Шыпталы үйге шыт питсе,
Сән киргени әнейдей.
Сыншыл сынағыш келер.

Жақын менен алыстыц,
Еке}'инде мәни бар,
Қудағай менен енениц,
Үйге керек сәни бар.
Пайғамбарды билмесе,
Саҳабадан түсиниги жоқ.
Үйде май болмаса,
Қуўырмалап гүртик исле.
Сорағаныц жуп болса,
Тақ болса да, өкинбе.
Қуўдалаған таппай қоймас,
Шуўдалаған жаппай қоймас.
Бекишти шекистиргенше,
Хожалық етип бекиштирсец-о.
Малыц етимли болса,
Қарыйдар қасыцнаи шықпас.
Урадағы ширимесе,
Қорадағыны бөри жемес.
Хан буйырса, қан шығар,
Мүсәпирден жан шығар.
Жалынған өтинер,
Шақырған күтинер.
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Жек көрген жекиреди,
Кеп жеген кекиреди.

Атасы басқа аттан түс,
Атасы бар атқа мин.

Сатынған жутщйды,

Қудағай қурдастай бодсын,
Қудац достыцдай бодсын.

Тасынған путайды.

Бас екеў болмай мал екеў болмас.

Алысқа шыкқан күтинип шығар,
Жақынға жүрген тинтинип шығар.

Ат минбей атыцды мақтама,
Санаспай ҳаялыцды мақтама.

Оқыў ойдан қашық емес.

Шығасы шықпай, киреси кирмес.

Кетпенниц басын бассан,
Сабы мацдайьща тийер.

Бир адам басдар,
Көпшилик хошдар.

Үйге кирген қуры шықпас,
Гөрге кирген тири шықпас.

Сыйға кедмейди, сынға келеди.
Асты қардарға бер,
Исти сәрдарға бер.

Қайтып келер есигицди қатты жаппа.
Үйге келгенде үйдей екпецди айтпа.

Кеудиц тасса, әлмийени арада,
Қапа бодсац, ағын сууды жағада.
Ассыз пәтия бодмас.

Ийт көзиие түтин кирмес,
Түтин кирсе де, пүтин кирмес.

Билмеймен деген қутылар,
Билемен деген гутыдар.

Ғарғаныц бир көзи оқта,
Бир көзи боқта.

Ас жақиаған аўырыў өлер.

Өзицнен үдкенниц тилин ал,
Алмасац да аўзыцды жап.

Сезген емес, көргеницди айт,
Еситкен емес, билгеницди айт.

Үндегеинен үндемеген жақсырақ,
Үндеймен деп басыма гийди таяқ.

Суў жетпейин демес,
Қазыўсыз жап жетиес,
Ер жетпейин демес,
Қапыдгыр мал жетпес.

Айнала жағым жаў бодсын,
Отымныц басы саў болсын.
Аўыл алыс, жер шалгай.

Арық атты түсте бақ,
Туўдап турса ығбадыц.

Кисиниц бергени - кеўилдик,
Қудайдыц бергени - тойымдық.

Адысты жақынлатқан - ат,
Жақынды алыслатқан - жат.

Моллаға мал керек,
Пақырға ҳад керек.
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Жасқа тийип бармақ жегенше,
Ғаррыға тийип қаймақ жегеним жақсы.
Отсыз суў қайнамас.
Аттан қалмас байталым,
Қыздан қалмас шайтаным.

Бермейин деген қудына,
Излесе табыдмас пулына,
Берейин деген қулына,
Шығарып қояр жолына.
Оразада көшкен - ерлик.
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Билмеген уў ишер,
Шөллеген суў ишер.

Сыртьщ сайлы болғанша,
Ишиц майлы болсын.

Еи пенен сойлеген ерин аўырмас,
Шәрият пенен кескен бармақ аўырмас.

Үзиксиз деп үйден түцилме,
Билимсиз деп ерден түцилме,
Шалқайды деп шийден түцилме.

Бир а\'ылда бир үй аш болса,
Барлық үй аш болар.

Түйени тү ш менен жутқап,
Атанды жүги менен жутар.

Беретуғын киси келгенде,
Бир қайнайды қазаны,
Бермейтуғын адам келгеиде,
Көи қайнайды қазаны.

Кецесли тои тар болмас.

Есабын тапқан қозы,
Еки саўлықты тел емер.

Ийтке күшим-күшим десец,
Қолыцды жалар.

Төрде орын барда есикте отырма.

Ал гысын жасасац, асар,
Жетисин жасасац, жетер.

Бире\' одил айтса, сен дәдил айт.

Тамырга неге келдиц деў өлим менен барабар.
Көпти баслағаи кор болмас.
Сапарыц қәўипли болса, орге сая,
Исиц ҳақ болса, көпке сая.
Асты қорлама, қустырар,
Ерди қорлама, састырар.

Көп көплигин етер,
Көпти басқарган мақсегке жетер.
Аш болсац, арпа ек.
Азға аспаз болғанша,
Көпке табақшы бол.

Қазанға не салсац,
Шөмишке сол илинер.

Аўыр отыр да, жецил тур.
Садақаны саўда бер.
Аўырыўына шыдасац, мыц жаса.
Генесиз таза болмас.
Аўыц мыцга жетсе, омпа турар.
Тамшыдан қашыи, жаўынга ушырадым.
Алганныц бергиге пайдасы жоқ.
Мениц де қолыма ғарға тышар.
Ашылғанныц айыбы жоқ,
Өзи билип жапқан соц.

Етти күнде жесец, бүгерсец,
Ҳэитеде жесец, өсерсец.

Аўыз аўыздан жел алар.
Бағда сорўи ағаш мудам көз тартар,
Мийўасы болмаса, ол неге дәркар?

Аттыц күши арпада.

Таўық қусқа уш ыў жоқ,
Тамлы адамға көшиў жоқ.

Аздырмасын,
Азғанға дуўш ар етпесин.

Лепси жылаўын тартпасац,
Адамлық кетер, ар кетер,
Оннан соц оған не жетер?!

Арзан бар, иллет бар,
Қымбат бар, ҳикмет бар.
Бир қолтыққа еки ғарбыз сыймас.
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Алманы аттым ҳаўаға,
Қайтыи түскенше, я, полек!

Жыртық елек, гоне там.
Иси таўсылмағанныц жемиси таўсылмас.

Ашшысы болмағаннын душшысы болмас.
Ийт суўықта пышыққа посгын буйырар.
Ат алма, әсбабып ал.
Ийттиц иси гәдай меиен.
Бирим бар - мыным бар.
Ислесец қулдай бол, қыдырсац бегдей бол.
Бир паданы бир бузаў бузар.
Копке кецес, өз билгениади ет.
Биреў қайқыны сүйер,
Биреў дүцкипи сүйер.

Конил сыйса, геўде сыяр.

Бас аман болса, бөрк табылар.

Көз көргенине әмел етер.

Бийтке ашыўланып, көйлегиади өртеме.

Көз коргепин билер,
Кесеў тунқапын билер.

Бар табағым, кел табағым,
Бармасац, келмесец,
Орта жолда сын табағым.

Көргиликти кормей герге кирмек жоқ.
Келгенди кетти бил.

Бөркиц сеннен кешпесе,
Сен боркицнен кеш.

Керек нәрсецди керек ем ес)7ақта алып қой.

Дали қашса да, үйи қашпас.

Кәәбага барып келсец де, әўелги көзиц.

Еки ели аўызға - бес ели қақпақ.

Көп турғаннан сорама,
Көп жүргеннен сора.

Еки көшкен бир таланған менен гец.
Ерте турып атацды кор,
Атацнан соц атынды көр.

Күн күшлиники,
Қууыршақ тислиники.
Керек теректи жығар.

Ерте турған исинен тынар.
Көп жүрген коп еситер.
Егилмеген т\?қым көгермес.
Көп айлансац жығыларсац.
Жатпақ өлиге жақсы.
Жасүлкен тислер, жас киси ислер.
Же гимниц асы - жар*ма.

Кәлдиц ец жарамасы,
Көпир астында жатыи ат үркитер.
Кимлер тилге түсер,
Кимлер ымға түсер.

Жийеним - жети қарыным.
Көз - дәрья.
Жыламақ гөр басында жақсы.
Жығылғаи - шылым,
Төгилгеп - темеки болсын.

Келин келер,
Иши толы жалын келер.

Мыстыц гөнеси болмас.
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Соқырдыц атлаған жери шуқыр.

Майлы асьщ болмаса,
Майлы тилиц болсын.

Сегиз қазыўшыға он бир мурап.
Натаныслық бәлент басыцды пәс етер.
Нардьщ териси ешекке жүк болар.

Сары таўық сабан шашар,
Өз айыбын өзи ашар.

Нәсийхат берсеч,
Нәсийҳат алғанға айт,
Нәсийҳат қулақта қалғанға айт.

Сақаў көп сойлер.

Несийбе - басшы, биз - қосшы.

Суў гүзеси суўда сынар.

Нанньщ көби кимдики?
Ким ислесе, соныки.

Тоғанақсыз жип алма,
Томарсыз отын алма.

Отсыз қазан қайнамас,
Жетим бала ойнамас.

Тийетуғын таяқ көринбей келер.

Суў ағар, гас қалар.

Төгилгеи гүзе толмас.
Ойында атацды ут.
Түйе кошегин жақсы корсе,
Ҳәм тислер, ҳәм тебер.

Ол кисиде исим жоқ,
Жығылса хабарым жоқ.

Түйеден үлкен пил бар.
Оц көзимди шеп көзиме мүтәж етпе.
Мойныныц қыйсықлығын билмей,
Түйе жыланға күлер.

Отьщ менен кирии,
Күлид менен шықтым.

Торацғылдан бағ болмас,
Дүмбектен төбе болмас.

От тасты жарар,
Тас басты жарар.

Торғайдыц тобығынаи,
Шымшықтыц жилиншигинеп.

Ойын - бир, маза - еки.

Түйеге минип, қәтебине буқпа.

Отыншылық серме-сер,
Тоғанағы зерме-зер.
Оқыдым деме, билдим де.

Тийимсизге тийим тийсе,
Жылда ешкисин еки қырқар.

Оқыған бала атасын жецер.

Таза гүзениц суўы тынық.

От жанбаған ошақтан түтин шықпас.

Таўық жолда шақырар.

Пашшайы көйлек кийгенниц,
Мақпалдан шылғаўы болар,

Тикен кирген жеринен шығар.
Кисидеш ниц ш лти аспанда.

Пир де өз жолына,
Мүрийд те өз жолына.

Тәўипке барды дегени болмаса,
Мурынды берип шықтық.

Пайдасыз периштеден таныс дәў жақсы.
Тери майы менен тери ийлеме.
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Қарсы алдынан жел турса,
Таўлардыц қары кетер.

Тырна аспанда, дузақ жерде.
Түйе урлаган түйе бойы жер қазар.

Қуймасац қуйылмас, жемесец тойылмас.
Урыньщ малын урласац ҳалал.
Қаўын қаўыннан рец алар.
Үлестиргенге үш ғаз, еле де маған аз.

Қолыц менен қоймасац, қарама.

Шама менен Қаратаў да мыц батпан.

Ғаўғасыз басым гөрде жақсы.

Шашылғаннан шатпа болмас,
Жыгылғаниан там болмас.

Ҳаядыц ҳәмелдар болса,
Кел-кетиц көп болар.

Шабан өрдек бурын ушар.

Ҳөл ағашты ийме,
Тиймегенге тийме.

Шопан таяқсыз болмас.

Ҳаммамға кирген терлемей шықпас.

Қойиымнан төгилсе қонышыма.
Қарақшы тоитан айрылгаиды шаншар.
Қорыған көзге шөп түсер.
Қайырлы мал ийесин табар.
Қарызды берген қутылар,
Жолда жүрген тутылар.
Қарғыс когертпес, алгыс елтирмес.
Қыйсық көсеў от көсемес.
Қоянныц қашқанын көрип,
Гоштен тәмени үздик.
Қолы епли иске жақын,
Аўзы епли асқа жақын.
Қойыц жетсе он, қонысына қон.
Қара шыбын киси елтирмес,
Уйқыға маза бермес.
Қус бар, етин жейсец,
Қус бар, ет бересец.

Ҳайўан аўзынан,
Адам қулағынан семирер.
Ҳешким анадан көйлекли туўмас.
Ар-намысым күйгенше, ийманым күйсин.
Ҳәмме жерде қораздыц даўысы бир.
Өкпелегенниц пайы мазалы.
Өгиз жығылса,
Пышақ көтерген кобейер.
Өзи жаман болсын,
Үсти аман болсын.
Өгиз өлди - ортақ айырылды.
Әмелдиц жақсысы - күш.
Я кийиктиц жатысынан,
Я мергенниц атысынан.
Я көмирден, я темирден.
Яқшынын басы аўыра ма?!

Қусты азық пенен аўла,
Адамды - тил менен.

Я суў, я саман,
Я гүжим, я қараман.

Қолыцнан еркицди,
Жүзицнен көркицди алдырма.

Аштан алғыц болмасын,
Бектен бергиц болмасын.
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Адамньщ басы - алланыц тобы.

Барымта кайтпай, да\' қайтиас.

Ақсақ ийт саў ийттен саўға тилер.

Болмасын деген оцбасын.

Аш ийттиц артын суқ ийт жалайды,
Суқ ийттен суғанақ ийт сыралғы сорайды.

Барыпда жатып иш,
Жоғында сатып иш.

Асыққан жетпес, буйырған күтпес.

Бас болма, басыца қәтер,

Алыстагы аз несийбеден сақла.

А яқ болсац, азарсан,
Ор га болсац, озарсац.

Ақ жалаў барда малым бар деме,
Әзирейли барда жаным бар деме.

Белгили қусшыц болмаса,
Белиади буў да, атқа бар.

Ат арқасына ер батса, аяцшыл болар.
Атлы ҳақысын жаяўға жибермес.

Базары жақынныц малы өспес,
Мазары жақынныц ели өспес.

Әлўан-әлўан жүйрик бар,
Шамасынша шабар.

Басқа түскенниц баўыры қатты.
Көпке унаған қудайга да унайды.

Ат желер, қус ушар.

Бас та қалар, төс те қалар,
Баслай алмай, басыц бәлеге қалар.

Атты аяған жерге қарайды,
Қусты аяған көкке қарайды.
Айтып ислеғен урлықтыц айыбы жок.
Алған - бир айыплы,
Алдырған - мыц айыплы.
Айтысқан даў болар,
Айқасқан жаў болар.
Аздыц ашпап дегепине инанба,
Көптиц тоқпан дегенине инанба.
Аз сүйгенин жер,
Көп тийгенин жер.
Анамда болса, аларман,
Апамда болса, жаларман.
Ас десе - апыр-тапыр,
Ис десе - қулақ жапыр.

Көктен кийиз жаўса да,
Қулға ултарақ жетпес.
Коп шуўылдақ не табар,
Жарылқамаса бир кәмал.
Кемпири бардыц көрки бар.
Күххгеннен гүй шығар.
Көн қатса қәлибине барар.
Ҳәкимге қарсы болма,
Күнице кемшилик келер,
Моллаға қарсы болма,
Динице кемшилик келер.
Керх-т алған көрхгклиден,
Кормехг алған текли артық.

Бире\'ден түслхгк жесехқ
Үйице кел де,
Қазан-ошағыцды сайлай бер.

Ҳәйт деген түйеге қуўат.

Биреўдиц бузаўына дегени,
Өзиниц өгизине болар.

Ҳәрне бары жақсхл,
Ишпеге тары жақсы.

Ҳәзилдиц соцы апат келтирер.

www.ziyouz.com kutubxonasi

V

Патшаньщ қолтығы кец, қуйрығы узын.
Пақырдыц сыйы панада,
Постыны сабанханада.
Қудайға сыйынған қустай ушар,
Адамға сыйынған мурттай ушар.
Қудай малыцды алса да,
Пейлиқди алмасын.
Қол менен қуймақ жесец,
Қустырмай қоймас.
Қудай азлы-көнли берсе де,
Нәғметине гәўбе қыл.

Жылқы - қуланнан,
Ақша - тыйыннан өсер.
Ж игит малы жолдасы,
Қармаласа қолдасы.
Жалғыз питкен доўлеттин,
Жалғыз айтқан жырдыц жарасығы жоқ.
Жақын таласса, жатқа жем болар.
Жортыўылшыныц басы жолда қалар.
Жортыўылшы жолдасынан күйер,
Уры шеригинен күйер.
Жортар аттыц тоғы жақсы.

Терттиц бири торе деген,
Қырықтьщ бири қыдыр деген.

Емшекти ана берер,
Ырысқыны Алла берер.

Жалғыз адам жаў алмас.
Қуданы қудай қосар,
Асаўды ноқта қосар.
Қырықтан артық жас жоқ,
Қымыздан артық ас жоқ.
Қудай пейил берсе,
Қарақалпақ сейил берер.
Қәлипке түскен қазан қайнамас,
Қайнаса да қойылмас,
Қойылса да буйырмас.
Гүналысын гүўа табар,
Гүнасызын гуман табар.

Ердиц малы ерде болса,
Ериккенде көлде болар.
Дәўлет қусы қонса кимниц басына,
Суймырық көрмеге келер қасына.
Дийўананыи сүйер асын ким берсин.
Даўыц жоқ болса, туўры жүр.
Д үзде бузаўы жамырағанныц,
Үйинде қатығы төгилер.
Шебер коптиц апасы, шешен көптиц опасы.
Шүберек тозар, тай озар.

Себеп пенен себет арбаға минер.

Шығасыға ийеси басшы.

Исимди хаққа салдым,
Аўымды қаққа салдым.

Шаршап минген ешек аттай болар,
Аш болыи жеген пәтир қанттай болар.

Иймансыздьщ малы,
Ийшансызға буйырар.

Ш әрият истесец, өлтир жыланды,
Ҳақыйқат истесец, аўыртпа жанды.

Ига аўырыў тегин кетпес,
Дамбалды ала кетер.

Есигинде кели жатыр,
Ол ҳәм келсабы менен.

Мал жыйсац, қонысын тап,
Ас жыйсац, ыдысын тап.

Туўмағанныц түби шийки.
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Түби бир түтилмес.

Бас үлкен болса - дәўлет,
Аяқ үлкен болса - мийнет.

Тай атқа жеткерер,
Ат муратқа жеткерер.

Гөне киси гөдек болар.
Шопан көп болса, қой ҳарам өлер.

Таздыц шашы өспес,
Айдапсалдьщ малы еспес.

Бәле-қада қайда жоқ,
Бассац аяқ астында.

Төрешиден қалмас,
Айтыўшыдан қалар.

Ўақты хоштыц бахты хош.

Төре берген елин арқалар.
Гезеги келсе, кеме арбаға минер.
Тамақ болмай, тыныш болмас.
Тынбасац тынарсац.
Тарта жесец, тай қалар,
Қоя жесец, қой қалар,
Қоймай жесец, не қалар?

Ғазға ерип, ғарғаныц шаты айрылар.

Толмасқа қуйма,
Тоймасқа берме.

Жаны бирдиц ғамы бир.

Тай туулап үйиринен шықпас.

Алтынды көрип азба,
Гүмисти көрип қызба.

Түлен түртип жүрмесе,
Түнде қайда барасац?

Қарақалпақтыц қайтқанынан сақла.

Төрт басарын билмесе,
Ҳайран болар бойрашы.

Өзимди шанышсац да,
Жанымды шанышпа.

Түйениц бойы қандай болса,
Жаўыры да сондай болар.

Аш адам не жемейди,
Тоқ адам не демейди.

Терме тезек, келер гезек.

Адамныц ҳасылы бар,
Нәсили бар, парқы бар.

Дәрт бар да, дәрман жоқ.

Төрт аяқлы ат та сүрнигер.

Кеўиллескен қойынласар.

Отыз күн оразаныц бир ҳайты бар,
Ҳәр бир жақсылықтыц бир қайтымы бар.

Билгеницнен билмегениц көп.

Өнип-ескен малға сүйин,
Өлмей өскен жасқа сүйин.

Алыста жүрсе киснесер,
Жақында жүрсе тислесер.

Өзи зордыц айыбы да зор.

Түйеге мингенниц тайға тақымы толмас.

Үмитсиз - шайтан, үмитли - әрўақ.

Ийилген басты қылыш кеспес.

Заманыц қалай қарап аўса,
Бөркицди солай қарап кий.

Адам менен адам арасы Аспан менен жер арасы.

Түркмен түртпесец билмес.

Күн көргенниц күни артық.
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Қалған кеўил - сынған шийше.

Өз айыбы алдында,
Киси айыбы артында.
Ацсат тапқан дүньяньщ опасы болмас.

Ухнқан қус, жуўырған кийик Бәри тамақ ушын.
Ж аў десе де, қаш,
Ж алған десе де, қаш.

Төгилген топырағы менен толмас.
Шацқац болмай боз болмас,
Шабылмай жүйрик сыналмас.

Үйдеги қудаша - қудасыныц азығы,
Дүздеги қудаша - қудасыныц ат қазығы.

Ешегимниц қара тумсығы аппақ ғана.
Оттыки - отқа, суўдыки - суўға.
Бәрин айтпа, бирин айт,
Тамағьщды керип айт.

Қара қазанныц қаттысы келди ме?

Исиц питкенше ийтинниц қосын жек.

Қос болса, кеме дүзелер.

Мыц қойды бир серке баслар.

Алдыцғыныц адасқанын кейинги билер.

Қ\'л қудасын таныйды.

Атала ишкенниц мурты қурыйды,
Ант ишкенниц журты қурыйды.

Ҳәркимниц аўырын жер көтерер.
Иниси басыпап асып баратыр,
Ағасыныц хабары жоқ.
Ердиц жасы бир отыз,
Абаданы бар бир отыз.
Жутқаныц өзицдики,
Шайнағаныц гүмана.
Ушып келдим Жайықтан,
Қудай қосты ғайыптан.

Ҳарып-шаршап келгенде,
Ацтумсық қара есик ат болар,
Қарныц аш ып келгенде,
Зағара нан-қант болар.
Ж аяўға аттай болар таянған таяқ,
Ж ылқыда услатпайды қосылған саяқ.
Не десец де турыппыз,
Биз бир жудырық урыппыз.
Ацламай түстим терецге,
Енди маған сай қайда?

Аўыл алыс, Соркөлде,
Жетип келдим бир түнде.

Тацдағы тамақ тәцириден.

Өзим гезбеймен,
Несийбем гезер.

Жетимниц есиркеўи көп болар,
Асыраўы жоқ болар.

Қәдели жерде қацлы бар,
Қацлы жаман сөйлемес.

Билгениц қайсы,
Билмегеницди кеширмесец?
Әўлийешилигиц қайсы,
Ж анған отты өширмесец?

Қулыц келди жалынып,
Бойына қурық тацылып.
Жутқан жутамас.
Қалған кеўил - шыққан жан.

Көп екен көргенимнен кормегеним,
Бәринен де жақсы екен өлмегеним.
Берейин десе шамшырақтан,
Алайын десе қасы қабақтан.
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Сары май - жүрегиме дэри май,
Көп бермесеи, кетер ол да жарымай.

Жығылған аўғанға күлер,
Аўган талғанға күлер.

Жазым болса, жармага түйилер.

Ишейин деген асыда,
Шокен жетер басыда.

Ҳор таўдыд түлкисин,
Өз елинин тазысы менен аўда.

Мал кимдики?
Ысқырса - желдики,
Айдаса - жаўдики.

Сынса - гүлалдыц гүзеси,
Төгилсе - әрентид айраны.
Мүшеси келискеннид пешеси келисер.

Көлдид жарасығы тигилдик,
Тогайдыц жарасығы жиғилдик.

Үлгисиз тонлар пишилсе,
Бой болар да, сын болмас.

Айтқанды ким билмейди, ымды билсин,
Ләйлинид өзи турып көзи күлсин.

Арқан бойы айланыштыд,
Тусаў бойы төтелиги бар.

Қодиред гүл гүл болмас,
Екпе гүллер турғанда,
Сары шымшык бүлбүл болмас,
Бүлбүллер сайран турганда.

Керинип турган төбеден,
Көринбей турған булт жуўық.
Ҳәр ким өзинид көмешине күл тартар.

Асты берсед, қәрияға бер,
Исти берсед, сордарға бер.

Адам баласы - елиниц лаласы.
Жоқ қарындас жолыдда болмасын,
Бар қарындас алыета болмасын.
Тапа жеккен тарықпас,
Буга жеккен мудаймас.

Ағасы бас жесе,
Иниси қулақ жер.

Қуланға ерген кесекке аўнар,
Буланға ерген шешекке аўпар.

Қатықты көп сақласан, сүзбе болар,
Жөткириктид кейни лепсе болар

Етик алсад басы менен қонышын ал,
Ҳаял алсац қасы менен көзин ал.

М ыд күн сейилшиликтен,
Бир күн тиришилик артық.
Өзид бил деғешшд,
Өгиз қурлым салмағы бар.

Жигитликтид птети елли,
Алтмышыдда ҳалыд белли.
Үйдиц корки ший мен туўырлықты,
Шацарақты көтерген уўықты,
Арамыздан қыл өтпестей татыў едик,
Әлле кимлер салдымекен суўықлықты?

Урлық етсед жалғыз ет,
Айғақ болар содгысы,
Кешиў кешсед бурып кеш,
Тайғақ болар содғысы.

Үш ай қул болмай,
Тоғыз ай бек болалмас.

Молладан хат қалар,
Жақсыдан ат қалар.

Таўдан тары жумалайды,
Оны ғаз қуўалайды.
Ура билмеген таяқ басқа тийер.
Қудай салған күн солай.
Адам - адам менен,
Писте - бадам менен.
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Билмегениен билгеп жақсы,
Тууры исти қылған жақсы.

Аз-аздан үйренип дана болар,
Тамшыдан жыйылып дорья болар.

Тодадан айрылған торга түсер.

Ҳор нәрсе нәўбети менен.

Басқаи изицди ацлап бас.

Кормейин бастым тикенди,
Тарттырды маған дәргини.

Иси жоқтыц асы жоқ.
Ийтаяқ бодса, ийт тойынар.
Көйлектиц кири жууса кетер,
Кеўнлдиц кири айтса кетер.

Ўақтыхошлық - тиришиликтиц зийнети.

Ким айтқанга қарама,
Не айтқанш қара.

Ийисли гул үзилсе де,
Ийиси қалар изинде.

Аш үйде қатық та уйымас.

Сын бузылмай, мип бузылмас.

А:»а қонәәт етпесец,
Коптен қуры каларсац.

Нениц қызығын коп излесец,
Соныц күйигин бир тартарсац.

Бас болмақ оцай,
Басламақ қыйын.

Аш гьщ оцы болмас,
Тоқтыц жоғы болмас.

Бала - боне, дийдар ғәниймет.

Биз өткен жерден ийне де өтер.

Сол қолыц қылған исги,
Оц қолын билмесин.

Бардамлы жердиц бабын тап.
Таяр атты ким минбейди.

Өмириц узақ болсын десец,
Өз исице пухта бол.

Суўды кешсец, бурын кеш,
Батпақ болар соцғысы.

Апат кормейин десец, сақ бол.
Айды алақан менен жасырып болмас.
Аты уллы, сыпырасы қуры.
Осма кетер, қас қалар,
Сүрме кетер, коз қалар.

Басы бесикке тийгенпиц,
Арқасы табытқа да тийер.

Жазыўдан азыў жоқ.

Жүз кисиден күйеў үлкен,
Мыц кисиден жийеи үлкен.

Жут жети атайинди бүлдирер.

Мәйектин бәринен шоже шыға бермес.

Адам артында алты саўысқан.

Гүл уш ын тикенди де суўғарасац.

Атасы бардьщ орны бар.

Көрмегенге көсеў жоқ,
Көселерге сақал жоқ.

Аязхан, ҳадыцды бил,
Қумырысқа, жолыцды бил.

Бир қулаш жетпесе, арқаннан көр,
Бир қарыс жетиесе, күшицнен көр.

Аўыз бир, қулақ еки.
Даланыц есиги-тори болмас.
8 - Қарақалпақ фольклоры
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Ебин тапқан етегин жабар.

Жан қыйнамай, жанана қайда?
Пушық болмай, ҳанана қайда?

Егинди еккен билер,
Арбаны жеккен билер.

Ҳақыйқатлық - алтыннан зыят.

Елиў тиллалық арбаны,
Еки пуллық кошер бузар.

Ҳәрким көмешине күл тартар.
Пәлен жерде алтын бар,
Барсац, бақыр табылмас.

Етти жесец, тисице киреди,
Жемесец, түсице киреди.

Берим беклеўли қапыны ашар.
Ерлик билекте емес, журекте.
Ет асса, гүртик қала ма?
Аспанға түкирсец, жүзице түсер.

Еки киси қағысса,
Бир кисиге орын болар.

Билгениц - бир тогыз,
Билмегениц - тоқсан тоғыз.

Дүнья деген қолдыц кири,
Кетеди жу}'сац бир күни.

Билмеймен деген - бир аўыз,

Дүнья деген бир қус болар,

Билемен деген - мьщ аўыз.

Адам адамга себеп пенен дус болар.

Ай жарығы - әлемге,
Шыра жарығы - түбине.

Дәрьяда суў барда,
Ж ағасынан қудық қазба.

Адам кеўли менен азар,
Тили менен тозар.

Д үнья ушын таласпа,
Абырайыц ушын талас.

Адам - қулп, гилт ашпаса, тил ашар.

Сорап бергенше, сөгип бер.

Бирдиц кесири мыцға тийер,
Мыцныц кесири елге гийер.

Көк дөнен жүйрик пе?
Кеўил жүйрик пе?

Ақты қара демециз,
Жетимниц ҳақын жемециз.

Заманаға саз керек,
Зағараға пияз керек.

Жаяўдыц несибесин атлы жемес.

Зорға зор қулайды,
Ацқаў орға қулайды,
Қус торға қулайды.

Жыланныц үлкени де, кишкенеси де шағады.

Заманы бир - қурдас,
Соқиағы бир - жолдас.

Жазған қулда жазық жоқ.
Жасы үлкенге - үлкен есик.

Иним барда, айбатым алда.
Ж игит жыйнайды,
Бирақ буйырғанын жейди.

Ийне өткен жерден жип өтер,
Суў өткен жерден қуў өтер.

Жақынды алыс қылатуғын - өсек.
Қәте бизден, кеширим сизден.
Үпедекти жаққан менен, шоғы болмас,
Көк шайды қанша ишсец де, тоғы болмас.

Дәлиден дуўры хабар.
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Алыс жол - атқа сын,
Аўыр жол - ерге сын.

Қурбақа жуттырсац да, айтқаным.
Пышақты берсец, қыны менен бер,
Қыны менен берсец, шыны менен бер.

Жорғалы менен жолдас болма,
Ладан менен сырлас болма.

Ҳақыйқатлық майысса да, сынбайды.
Ҳақ ҳақлығына барар.

Көп сағынған сарғайтар,
Жолда асыққан узайтар.

Бетиц қыйсық болса, айнаға өкпелеме.

Атыц арық болса, жолын алыслар.

Кийдирген тон тозбас,
Кийген тон тозар.

Жорға минген жолдасыцнан айырылма.
Арғымағымыз жолда,
Барымыз қолда.

Басалайды басып иш,
Қурсагыцды қасып иш.

Жол айыбын ер ашар,
Ешек айыбын суў ашар.

Байман деген адамды,
Жолдас болып жолда көр.

Жолыц ақ, жолдасыц ҳақ болсын.
Жүргенге жормал илинер.
Жол азабы - гөр азабы.
Отырган - бойра,
Жүрген - дәрья.

Жолдасыц ешекли болса,
Азығы сабан болар.

Ақсақ пенен жол жүрсец,
Жолга алац боларсац.

Жолаўшыныц жолы бир, ырысқысы басқа.
Зәлелсиз жолдастыц көби жақсы.

Жолдасьщ соқыр болса,
Бир көзицди қысып жүр.

Узатқаннан жолдас болмас.
Жолга шықсац, жолдасыцды таўып шық.
Өзиц шаршасац, жолдасыцды өлди бил.
Жолга шықсац, жолдаслы шық.
Жолға шықсац, жолдас көп.
Жолаўшы жолда керек.

Қол қолдан өтер,
Жолаўшы жолдан өтер.
Жол қуўған ғазнаға жолығар,
Даў қуўған базнаға жолыгар.

Ер азыгы менен бори азығы жолда.
Бир күнлик жолға шықсац,
Үш күнлик азық ал.

Мыц шақырым жол болса да,
Бир адымнан басланар.
Ер жолдастан орнек ал.

Қысқа жол қыйынға түсер.
Жүйрикке жол мудамы ашық.

Суў менен ойнама, шүмерсец,
О т пенен ойнама, күйерсец.

Жүйрик жол тацламас.

О т пенен ойнама, қолыц күйер.

Жолаўшыны жолда көр.

Асатпай атырып «қуллық» деме.
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Бир кеўили қайт болса,
Екиншисин ай гар ма?

Сақ жүрсец, саў жүрерсец,
Тек жүрсец тоқ жүрерсец.

Жаў жағадан алғанда,
Ийт етектен тартар.

Сақ.4ықта қорлық жоқ,
Ҳақлыққа зорлық жоқ.

Түсе алмайды екенсец,
Түйеге неге минесец?

Сақ гарға сағағынан илинер.
Қәўип бар жерде қәтер бар.

Таўға шықсац саспай шық,
Өз қәддицнен аспай шық.

Тамныц да қулагы бар.
Сақлансац самарм ан.

Атар тацга жүрсец де,
Батар күнге жүрме.

Тыцламасқа нәсият айтьгў не қәжет?
Коп ойнаған бир жылар,
Көп секирген бир қулар.

Айдыц ярымы қарацгы,
Ярымы жақты.

Жүзиўин билмесец, суўға түспе,
Жөнин билмесец, қумға түспе.

Жин урғанныц жуллыгы кетиес.

Бийтаныс жердиц ойлы-шуқыры көп.

Жемес аўыз жейтугын аўызды байлар

Болмас иске полат бол,
Полаттан да қатты бол.

Қызгапғаныц қызыл ийтке жем болар
Игтгинен сөккен көп согер.

Гүзе күнде сынбас,
Күнинде сынар.

Түйедей айыбыц турып,
Түймедей кемшиликке күлме.

Таза байыганпан қарыз алма.
Асыққан аўқаттан қагылар.
Огқа кеткен қатыиныц орнында отырма.
Жарымес бара берер,
Жагымпаз пара берер.

Талайлы менен тарыспа,
Аўызлы менен айтыспа.

Менмен болсац, қазанурар гүлице.
Соқыр ҳасасын бир мәрте жойытар.
Береди деп ише берме,
Семиз дегенге исе берме.

Байқамай байланғанлар,
Өкинип кейнипен ойланар.

Дақ көзден кетсе де,
Кеўилден кетпес.

Жецгеге жалғаспаған қыздыц,
Күнниц күни келгенде,
Қусы қумға түсер,
Ағаға ойласпаған қыздыц,
Бир күни болмаса бир күни,
Иси сырғыя-сумға түсер.

Алган ери жаратса,
Қара қатын ақ болар,
Ийеси дурыс қараса,
Маўбас күшик сақ болар.

Ҳаялдыц қабақ тәрезиси болар,
Абайламасац, аўзыца шөп өлшеп алар.

Теректен де жапырақ түсер.
Саўысқан сақлығынан қолга түсер.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Сақ сақлыгынан өлмес,
Сумлығынан өлер.

Ашлықта жеген қуйқаныц,
Тоқлықта мазасы кетпес.

Тец теци менен, тезек қабы менен.

Бағ болмаса, шарбақ.

Қулдыц теци қуйқады,
Қул қуйқаны жулқады.

Бир байдыц журтына еки тышқан таласар.

Тойған да тец, татқан да тец.
Қап га, дорба да тец.
Ат арбаныц ишинде,
Өгиз арбаны қудай сақласын.
Өзиц билмес жағдай жоқ,
Қудацда арба, огиз жоқ.

Күнде палаў, күнде ет,
Бул не деген қүдирет.
Заманыц келди Аннақул,
Сырнайыцды былгап ур.
Қазан да май, шөмиш те май,
Бола берди бир былғамай.
Асығы алшы турды,
Үйин ақтан жапты.

Ас - арқау, кийим - көрк.
Қарпы тойса - қурбан ҳайт.
Сынырасында бир шылым уны жоқ,
Қызыныц атын Майдабийке қояр.

Артық байлық коз шыгарар.

Қоцсыца қарама,
Оцысыгыца қара.

Байлығыцнан айрылсац да,
Сыпайылығыцнан айырылма.

Аузы үлкен аслы болар,
Кәзи үлкен жаслы болар.

Гедейликти бастан кеширген,
Байлыгына марапатланбас.

Бай баласы байға усар,
Байламаған тайға усар.

Сеннен де өтер бул байлық,
Меннен де отер жарлылық.

Байлықтан не пайда, паяны болмаса?
Байтеректен не пайда, саясы болмаса?

Бай болсац, жарлылыгыцды айтпа,
Жарлы болсац, байлыгыцды айтпа.

Палдан тамар, байдан жугар.
Бардыц малын бақыл қызғанар.

Оцысық басқа, ҳәз басқа.
Алгыс бар жерге алты бар.

Тамақ - байдан, өлим - қудайдан.
Бурышы көп быламығына да салар.
Бай кийим кийсе,
«Қутлы болсын» дейди.
Жарлы кийим кийсе,
«Қайдан алдыц?» дейди.
Байдан бахыт кетерде уйқы басар,
Бийден бахыт кетерде күлки басар.

Бай да байға, қудай да байга болысар,
Жарлы ҳаққа болысар.
Байға жаранаман дегенше,
Жарлыныц зықы шығар.

Қолы келгенге қудай берер.

Ески байдан журт қалмас,
Жаца байдан шөп қалмас.

Байлық - бес түйе менен он саўлық.

Бай байыган сайын қал гыраўық болар.
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Байдын малы қәдирли,

Байдыц келини болғанш а,
Ж арлыныц қызы бол.

Жарлынъщ жаны қәдирли.

Байдыц пышығы да қоян алар.

Қулдыц қулағын кессе,
Байга кийиз кескеншелли болмас.

Бай киси ислесе, искер дейди,
Ислемесе, қәнәәтшил дейди.

Қул қулға төрелик берер,
Бирақ бий еркине жибермес.
Бай байға бағар, суү сайға ағар.

Байдыц морысы қыйсық болса да,
Түтини тууры шығар.

Бай болған бақырып болмас.

Байдыц бергени - қудайдыц урғаны.

Байдьщ жаны күйсе,
Қудайды қарғайды,
Жарлыньщ жаны күйсе,
Жарағын жаманлайды.

Түйели бай - дүньялы бай.
Бай қасына көшип барып,
Байымасац, маған кел,
Қуу қасына көшип барып,
Қуўармасац, маган кел.

Сарт байыса там салар,
Қазақ байыса қатын алар,
Қалпақ байыса қой алар.

Бай - тамырлас,
Бий - қулақлас.

Жарлыньщ жалтацы қалмас,
Байдьщ балпащл қалмас.

Бай қарғаса, малын алар,
Қудай қарғаса, жанын алар.

Байдьщ қатыны өлсе,
Төсеги жанғырар.
Жарлыньщ қатыны олсе,
Басы қацғырар.

Жарлы менен қуда болғанша,
Бай менен барымталы бол.
Ж арлыныцулы болғанша,
Байдын қулы бол.

Телмирген жутынар,
Байыған тутынар.
Кәмбагал болсақ та, өлгимиз келмес,
Бай болсақ та, бергимиз келмес.

Бай бай ушып тырысар,
Кәмбағал кәмбағалға болысар.
Бай болса ким минбейди жорға тайға.

Байдан алып шарықты,
Күн көре алмай тарықты.

Шалардыц тилеги шалардан питер,
Ғәриптин тилеги ғәриптен питер.

Шала байыған шалқайыуды байдан үйренер,
Сәтец кийинген қайқайыуды тойдан үйренер.
Байдан қарыз алғанша,
Жарлыдан сорап ал.
Бай байдай, жарлы жарлыдай.
Байға қуда болсан,
Күйеўден жуда болғаньщ.
Ғәриптиц иси қарацғыда.

Ғәрип ғәлле тапса, ыдыс таппас.
Ғәриптиц коцлин «хош келдиц» аўлар.
Ғәриптиц қызы сыны менен,
Байдын қызы сәни менен.
Ғәрипке ийт те жа\7, бийт те жаў.
Ғәрипшилик өлтирмес,
Өлтирмесе де, күлдирмес.
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Минези қыздай жигитке,
У\^ыздай ғана қыз керек.

Ғәриптиц есиги - қара булт.
Ғәрип көрсе басарлар,
Дәрўазадан асарлар.

Жигиггиц аўмақайынан сақла,
Қыздьщ жылмақайынан сақла.

Гедейдиц кербазынап сақла.
Қыз сыйлағаи қалый болмас.
Жарлы екеницди билейин, көшип көр.
Шана музға келер,
Күйеў қызға келер.

Жарлы пақыр жаманар,
Жаманар да қуўанар.

Қызды мын киси айттырып, бир киси алар.
Малға жарлы қылсан қыл, илайым,
Абырай жарлысы қылма, қудайым.

Қыз қарыса шаяндай,
Ат қарыса байталдай.

Жарлынын аўзы асқа тийсе, мурны қанар.
Жарлы пақырдын малы бар,
Киси әкете ме деген қәўпи бар.

Қызға барған жиғиттин,
Қуиыя ғана сыры бар.
Ыржық қызға тыржық күйеў.

Жалғыз болсан, төрени сағала,
Жарлы болсан, бийди сағала.

Ат арықлықта, қыз ғәрипликте.

Хан деи қорқытар булар,
Жарлы пақыр не қылар.

Күн алган сон күн турмас,
Бой жеткен соц қыз турмас.

Жарлынын салысы тикенли келер.

Бүлбил мүнәсип ғүл билен,
Кәрўан мүнәсип жол билен,
Беш күн тирилик дүньяда,
Сөўбет мүнәсип қыз билен.

Қыз алмаған жигиттин,
Көн қыздан дәмеси бөлар.
Қыз - патша, жигиг - ўәзир.
Қыз дегенде қызбагап,
Қаяқтағы иймансыз?!
Кишкене қыз оспей ме?!
Көкейинди кеспей ме?!
Қызлардын жетилгени - кет дегени,
Кел дегени - истин питкени.
Қыз көрдик те, қыз көрдик,
Қыз алатуғын жигитти,
Бәринеи бурын биз көрдик.
Кызды таныс алар,
Болмаса қоныс алар.
Пышагыма қыным сай,
Күйеўиме қызым сай.

Көгергенниц бәри муз емес,
Қызарғанньщ бәри қыз емес.
Сиз болайық, биз болайық,
Ҳәммемиз ж ы й н ал ьт қыз болайық.
Жақсы ж и ғ т т и н көзи күлер,
Көзи күлген жигиттип ози билер.
Қалынлығына өкпелеген жигит,
Қәйин журтына сәлем бермес.
Қырық жиғит болар,
Қырық жигиттиц бир жиғит ағасы болар.
Шай-темекили жигитке,
Жигит-желен үймелер,
Шай-темекисиз жигитке,
Қара шыбын үймелер.
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Қонақ басына қой сойсац,
Қорада наўа қой қалмас.

Үй ийеси мүсәпир болса,
Қонағы әйкәпир болар.

Қонақ келсе, ет писер,
Ет писпесе, бет писер.

Ийтли қонақ сыйыспас.
Береген халыққа жараған,
Данқы жәҳәнге гараған.

Қоиақ бир қонса - қут,
Еки қонса - жут.

Тойған жерге тогыз бар.
Қонақ келсе үйине,
Сыбағасын қоялмас,
Қабагын үйип бултыйып,
Дурыслап тағам бере алмас.

Ер жигиттин үйине қонақ келсе,
Етегине шоқ тусер.

Ақылсыз қонақ үй ийесине мирәт етер.

Қасқыр қонаққа шақырса,
Ийтинди де ерте бар.
Қумгап қонақ алдына жайғасар.

«Бәс» деп ийтгин кеўлин алар,
«Қой» деп қонақтын кеўлин алар.

Дәўлетлинин қос қонағы бир келер.
Үре алмаған ийт үйине қонақ келтирер.
Пис қазаным бес ай,
Отыр қонағым он ай.

Қонақ аз отырып, көп сынар.

Қонак деген, берсен, етинди жер,
Бермесец, бетинди жер.

Алтын алма, алғыс ал.
Қус жеткен жерине қонар,
Сыпайы сайлап қонар.

Барыцды тартып ишсец,
Қонағыцныц кеўлин аларсац.

Қонақ қойдан жуўас.
Қонақгы сөз бенен тойғызба,
Ас пенеи тойғыз.

Қонақ сайлап қонар,
Уры бассынып урлар.

Қонақ жайсыз,
Келиним жағдайсыз.

Арсары қонақ аштан олер.

Қой егиз туўса,
Бири қонаққа сойылар,
Бири қошқар қойылар.

Туўры келген қонақгын,
Еки көзинен басқа айыбы жоқ.
Жағымсыз қонақ жатар ўақта келеди.
Аўыл-үйдин қонағы.
Айда-жылда бир келер.

Қой егиз чуўса,
Шөптиц басы айры туўар.

Қонақ сорап ишпес.

Ерке қызды жумсасац,
Жыйырылғлп кирпи болар,
Жумысқа жыйырылған қыз,
Қонаққа күлки болар.

Келгенше қонақ уялар,
Келген сон қонақ жер уялар.

Ирети келгенде мирәт етпесе,
Қудирети келгенде етеди дә.

Қонақ өз ырысқын ала келер.

Шақырыўсыз барған төсексиз отырар.

Мийман - агацнан уллы.
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Қонағьща қыр корсетсец,
Сыйыцныц қәдири кетер.

Тойга барсац гойып бар,
Торқа тоныцды кийип бар.

Қонақ күтпегеннич келиси жоқ,
Қоцсы менен алыс-бериси жоқ.

Хан да бодсац келсапты әкел, қайнаға!
Барымта қайтыссыз болмас,
Даў айтыссыз болмас.

Балық жеген қонағым,
Бара-бара гоярсац.

Тойым той болсмн десец,
Шайысынан қашпа.

Ат болар тай саяққа үйир,
Адам болар бала қонаққа үйир.

Той - тоқшылық нышаны.
Қонақтьщ алдына ас қой,
Еки қолын бос қой.

Қәде мәниси - қайтары)>,
Ўәде мәниси - атқарыў.

Бүгин айдьщ беси,
Қонақтьщ қайта-қайта келетини неси?

Өзим жоқлаў билмеймен,
Жоқлаў билгенпиц байы олгей!

Берсец, қонақ асымды бер,
Бермесец, бергенимди бер.

Елге дәстүр болса,
Едтим, арқама мин!

Кебир тоцбас, тентек оцбас,
Иймансыздыц үйине қонақ қонбас.

Сэлемде бар қайнаға,
Сарқытта жоқ қайнаға.

Қонақ келсе, жатсынба.

Ата өлсе, саўыты мийрас.

Адам адамға мийман,
Жан геўдеге мийман.

Ат өлсе, саўыр мийрас,
Ага өдсе, жецге мийрас.

Күте алмаган мийманды,
Билмейди ҳасда ийманды.

Тойдан тумалақ.

Байға мийман болсац, бақырарсац,
Ашқа мийман болсац, кекирерсец.

Садақадан сатып ал.

Мийман тоймадым демес, соймадыц дер.

Ала қайыслы ат минген,
Қыдырыспаныц пышаны.

Табағьщда аш әйле,
Мийман көцдин хош әйде.

Теци келсе, тегин бер.
Тегип тап та, тегин бер.

Мийман кирер есиктен,
Ырысқы кирер тесиктен.

Той десе қуўбас жумалайды.

Темеки гешнге келмес, тецгеге келер,
Жигит қыздан бурын жецгеге келер.

Тойдыц бодганынан боладысы қызық.

Қызлы үйге қырық ат байланар.

Адамға кийим жарасар,
Үйге буйым жарасар,
Топдымға дүбир жарасар,
Тойга жыйын жарасар.

Аза айтыўлы, сый сатыўлы.

Той абадаилықтан шығар.

Бойдақ жигит қызлы үйге қарап жылайды.
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Қора толы қойы турып,
Қыз алып, той бермегеннен сақла.

Қалыцсыз қыз болса да,
Қөдесиз күйеў болмас.

Тойда дәўлетин көр,
Отырыспада қәўметин көр.

Әўелги қызыцды сейилли узатсац,
Соцғы қызыцныц өгимине жақсы.

Тойда тоныцды сорама.

Ҳәрбир қуралыц өзице дәрт,
Әттец келин болып турыпсац,
Болмаса алақшын-аў қуралыц!

Той - тонлыники, ас - атлыники.
Жигиттики жыйында,
Жамандыки үйинде,
Жигит қәрежег етеди,
Тапқанын жыйып тойында.
Айда байрам болмас,
Күнде той болмас.
Кецесли той тарқамас.
Тойдьщ соцы - тамаша,
Орақшыньщ соцы - масақ.
Той - қудайдыц ғәзийнеси.
Тойдан тобықтай пайда болсын.

Пышықтыц шабысы тоианханаға шекем.
Қалаўын тапсац, қар жанар,
Сылаўын гапсац, суў жанар.
Аўырыў қартайса, ақыл табар,
Даў қартайса, нақыл табар.
Пияда көзи менен ат алма,
Жигит кози менен қыз алма.
Үй артында тобе болса,
Ертлеўли аттай болар,
Үйицде ғаррыц болса,
Жазыўлы хаттай болар.
Жүре берсец, коре бересец,
Коре берсец, көне бересец.

Той өткен соц дацгара.
Бәрин айт та, бирин айт,
Жетим қыздыц тойын айт.
Ат өлсе де, қәде өлмес,
Арық қойдан төслик ал.
Апа өлсе, сицли мийрас.
Сақалы жоқ, муртлы күйеў,
Бар қәдени жуттыц, күйеў.
Түйедей қыз берип,
Түймедей ег жемедик.
Биреў қыз алып қашар,
Биреў қызығына қашар.
Бермес қыздыц қалыцы көп.

Бийик-бийик таў болса ҳәм
Жылғасында жол болар,
Ҳасылзада бек болса ҳәм
Перийзаттыц қулы болар.
Көш қайтса, ақсақ озар.
Жоқты жара деме,
Көлецкени қара деме.
Атацнан қалса теберик,
Сақла оны дым берик.
Киси менен киси тец бе?
Шийки менен писик тец бе?
Сасықтыц көбинен ҳасылдыц азы жақсы.
Шынты менен жыласа,
Соқыр көзден жас шығар.

Қыздыц қалыцы - қардыц суўы.
Адам жайын аўылласы емес, сәллеси билер.
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Қәдирли болса, өлгенше,
Қатынныц күни ер менеқ,
Қодирсиз болсац зайыпқа,
Күниц өтер шер менен.

Сырлы табақтыц сыры кетсе де,
Сыны кетпес.
Қолда бардыц қәдири жоқ.
Ат қәдирин билмегеннин,
Жаяўшылық берер сазасын,
Ас қәдирин билмегенниц,
Ашаршылық берер жазасын.

Қарнымныц ашқанына емес,
Қәдиримниц қашқанына қынжыламан.

Ат қәдирин жоқ билмес,
Ас қәдирин тоқ билмес.

Қатарыц болмаса, қәдириц болмас.

Ер қәдирин ис түскенде билерсец.

Ҳәцги ешектиц қәдирин,
Сабын сатқан сарт билер,
Елтири тонныц қәдирин,
Жасы қайтқан қарт билер.

Өлини айтсац,
Тириниц тынышы кетер.
Өз қәдирин билмеген,
Өзгениц қәдирин не билсин?

Ел қәдирин билмеген хор болар.

Таныған жерде бой сыйлы,
Танымаған жерде тон сыйлы.

Иниси сабырлыныц ағасы қәдирли.

Кошкен журттьщ қәдири қонғанда өтер,
Бой жеткен қыздыц қәдири кеткен соц өтер.
Өз мүлкинди өзиц қәдирлемесец,
Басқа белинен басар.
Аўылдағыныц аўзы сасық.
Аўырыў азабын саў билмес,
Тәсек тартып жатпағанша,
Аш қәдирин тоқ билмес,
Ашлық зарын тарпағанша.
Денсаўлықтыц қәдирин,
Аўырғанда билерсец,
Ыссы нанныц қәдирин,
Жол жүргенде билерсец,
Жаслық шақтыц қәдирин,
Қартайғанда билерсец.
Қәдирданыц болмаса,
Қәдириц кетер.
Кет дегенде ийт те кетер.
Аўзына бек болмағанныц,
Қатарында қәдири болмас.
Киси өз қәдирин билмей,
Қәдирдан қәдирини билмес.

Үйди ?1 иши жақты болса,
Шыраныц қәдири болмас.
Адам адамныц қәдирин елгенде билер.
Ер өз елине қәдирли.
Ацқырғаны жағымлы болғанда,
Ешектен қәдирли ҳайўан болмас еди.
Мәрт қәдирин мәр г билер.
Суўда жүрген суўғынлар,
Суў қәдирин не билсин,
Ерли жүрген сулыўлар,
Ер қәдирин не билсин.
Қодир қәйин менен күйеўде.
Ҳәррениц зәҳәрин шекпеген,
Палдыц қәдирин не билсин.
Қар да кетер, қәдири өтер.
Мәшабаны мәш келтирер.
Аяғы үлкен сыйғанын кийер,
Аяғы кишкене сүйгенин кийер.
Жоққа жүйрик жетиес.
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Төрдеги пышыққа «пыш» десец,
Есиктеги пышыққа «тық» ете қалар.

Аш ынған тилла болар.

Бүлбил сести шийрин болса да,
Қарасац, тырнақтай жоқ,
Түйеқус сонша ардақласа да,
Гүл ийисин сезиўде палша жоқ.

Қызлы үй қызылға тоймас.
Киси есиги тоц тезек,
Еритпеге ер керек.

Дән жоқта дийўана да қыстайды.
Дийўанаға гүнжи де болса жарайды.

Тоцғанға отын жақтырма,
Қарны ашқа қазан астырма.

Алып алтаў болмас,
Жеп жетеў болмас.

Өзицде көлик болмаса,
Түсип саган ким берер.

Өзицде жоқ болса,
Қоцсыца өкпелеме.

Қабарсац қоныс өзгерт,
Тоцсац постын жацарт.

«Ары жат та, бери жат»,
Төсектиц тарлығынан болар.

Бар барын айтар,
Жоқ-жоғын айтар.
Бақа путын тарбыйтар.

Корпе жуқасы тоцдырар,
Кеўил жуқасы аздырар.

Бар барын айтар,
Жоқ несин айтар.

Келте жип гүрмеўге келмес.
Гүришти май келтирер.
Салыныц арқасында шигин де суў ишер.
Бир тецге берип айттырып,
Мыц тецге берип қойдыра алмас.
Шапанды жипек көтереди,
Сақалды ийек көтереди.
Я қорққан жылайды,
Я қуўанған жылайды.
Тәўеллеге турмаған,
Тәўеллеге зар болар.

Ат-тоны бар кисиниц,
Алғы-бергиси бар,
Тамағы тоқ кисиниц,
Талтац-талтац жүриси бар.
Өзицде болмаса, атац да жат.
Шырада майыц болмаса,
Пилик оған не дәркар?
Ишкеним болса быламық,
Басалайы тағы бар.
Ғәрип өлсе, ғамқоры жоқ,
Жетим олсе, қостары жоқ.

Қулақ еситкенди көз көрер.

Қырық жыл байлық жоқ,
Қырық жыл ашлық жоқ.

Түгинсиз от болмас,
Дузсыз ас болмас.

Байдыц тоқлығы,
Жарлыныц жоқлығы.

Бәҳәнем басқур болса,
Сылтаўым каршын.

Қазы менен қарта жедиц, аўзыцда жоқ,
Мақпал менен торқа кийдиц, үстицде жоқ.

Сизиц өлиўиниз,
Бизиц комиўимиз биледи.

Батырлық, байлық кимде жоқ,
Ашлық жөни бир басқа.
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Ийман турар тоқлықтан,
Ийман кетер жоқлықтан.

Бай - барынша, жоқ - ҳалынша.
Жоқшылық жомарт ердиц қолын байлар.

Жоқты жоқ табар.
Үйге келсем, дүзим жоқ,
Дүзге шықсам, үйим жоқ.
Бар қашаған қутылмас,
Жоқ қашаған гуттырмас.
Бай болып коргеним жоқ,
Жарлы болып өлгеним жоқ.

Тоқлық бар жерде жоқлық бар.
Жоқты жора қылма.
Байлық не дегизбес,
Жоқшылық не жегизбес.
Жарлыньщ бир тойғаны - шала байығаны.

Байман деп мақтанба,
Жарлылығы бар,
Көппен деп мақтанба,
Апаты бар.
Бай мақтанса, гүби көринер,
Жарлы мақтанса, түби көринер.
Түйеси көп қырға шыгар,
Түйеси жоқ пеге шығар?
Жоқты жона алмайсац.
Жоқ табылмайды емес,
Қараўы жетиспес,
Адам бермейди емес,
Сораўы жетиснес.
Бар киси барын айтар,
Жоқ киси зарын айтар.
Жигиг жылайман келсе,
Барды жоқтай жасырар,
Жигит алғыр келсе,
Жоқты бардай асырар.

Жарлылығын жасырган байымас.
Қатын ерге қарайды,
Ер жерге қарайды.
Аш болса ким азбайды,
Жарлы болса ким тозбайды.
Бир үйли аш бир аўылды аш етер.
Жарлылық, сени қәйтейин,
Жандай досты жат еттиц,
Ғаррылық, сени қәйтейин,
Айтар сөзге мат еттиц.
Жетпес жарлылық - басқа қорлық.
Жарлы киси бай болса,
Отырарға жер табалмас,
Бай киси жарлы болса,
Етик қойыўга жер табалмас.
Жаца байығанныц жалтаадығы қалмас,
Гөне байдыц галтацлығы қалмас.

Бар мақтанса - табылар,
Жоқ мақтапса - шабылар.

Молшылық пүтин ақылды дана етер,
Жарым ақылды пүтин етер.

Жоқты жарагып болмас.

Жарлыныц байлығы - жаныныц саўлығы.

Пулым да жоқ, тилим де жоқ.
Тоқтьщ аштан хабары жоқ.

Байлық мурат емес,
Жарлылық уят емес.

Байдыц жоқлыгы,
Жарлыньщ тоқлығы.

Тоқ кекирер,
Бай жекирер,
Аш окирер.

Барлық жаман емес, жоқлық жаман.
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Бай болсац, таспа,
Жарлы болсац, саспа.

Жарлылық айып емес.
Өтпес жарлылық, кетпес қорлық.

Бермегенди берип уялт.
Жарлылық деген жақсы екен,
Жатып ишер ас болса.

Пәкене екен бойы деп,
Сорағанын бермей кетпе,
Пәскелтек екен үйи деп,
Келгеницде кирмей кетпе.

Дос табылса, ас табылмас,
Ас табылса, дос табылмас.

Алар малыц келгенде,
Аяма ҳәрне барыцды.

Жутаған шүкирге тоймас.
Өлгенде көрген өгизим,
Ол да өзиме даўалы.

Дийўанаға пул да берме,
Ке)'лин де қалдырма.

Ылашыққа кирмеген бар ма?
Төбеси тиймеген бар ма?

Тонды питкен жылы өзиц кий,
Екинши жылы достыца бер,
Үшинши жылы қастыца бер.

Өзи тоймаған сарқыт бермес.
Сен де мацлайсыз, мен де манлайсыз,
Әлле ацлзйсыз, әлле ацламайсыз.

Ж оқтабылар, қараўы болса,
Сарац бермейди емес, сораўы болса.

Ҳаялы жоқ кисиге,
Соқыр кемпир айдай көринер.
Шаршап киятырған кисиге,
Тал таяқ тайдай көринер,
Аш болып киятырған кисиге,
Қара тақан майдай көринер.

Береген қолым алаған.
Бермеген қолым қадаған.
Қалыс берген сорамас.

Қарызыц мыцға жетсе, мөйек бөрек же.
Гөже-гөже, көзице айтайын,
Сорпадан садаға кет.

Қол қысқалықтап тил қысқалығы ж аман.

Көлдиц суўын көргенсиз қызғанар.

Берместиц асы писпес,
Қазаны оттан түспес.
Қайыр етсец пүтин ет,
Жарты қайыр жараспас.

Қоцсыц мынаў болса,
Бармай-ақ қояйық,
Асқаныц май туртик болса,
Келмей-ақ қояйық.
Бәйбишениц асын тоқал қызғанар.

Биреў ишиеге суў тагшас,
Биреў кешпеге суў таппас.

Шай ишкенде - ҳай-ҳай,
Пулына келгенде - ўай-ўай.

Пейли гардыц қолы тар.

Сақый болып жүргениц қаўыныцда,
Адам болып жүргениц аўылында.
Сақыйдыц азсынса,
Сықмар көпсинер.
Сықмар зыққыцды шығарар,
Сақый барын ақтарар.
Адам - тилинен,
Мал - шақынан.
Сықмар сытып алар,
Қумарпаз утып алар.
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Бақылдыц багы кегермес,
Когерсе де мийўё бермес.

Оцында албырақлаган,
Уй қ ы л аса са нд ы ра қл айдрл.

Бақылдын көзи көр болсын.

Қорқпасац сыбырламайсац.

Өрнек алсац, жетерсец,
Бақыллық етсец, питерсец.

Қараныц қаны шыққанша,
Сарыиыц жаны шыгар.

Сарацлық жуғысар аўылластан.

Жомарт жоқлыгын билдирмес,
Ж үйрик тақлығын билдирмес.

Қайыр қылсац биреўге,
Көрерсец бир күн жақсылық.
Насыбайшыдан насыбай сорасац,
Мурнын гиржийтер.

Ийнениц көзиндей жерден,
Балтаныц сабындай суўық өтер.
Бардыц иси пәрман менен,
Жоқтыц иси сэрман менен.

Кеўили ашықтыц қолы ашық.
Бир күнге өгиз олмес,
Еки күпге ийеси бермес.
Ер жигит не кормейди,
Сақый не бермейди.

Таўга жемис питипти,
Жеп кетейик, немиз кетипти.
Атац олсе қойылар,
Атан өлсе сойылар.
Жуўырған емес, буйырған алар.

Уры - қалғанға,
Сақый - кеткенге күйер.

Базардағы тамақ бахтыца қарай писер.

Тапқан гүл келтирер,
Таппаған - бир баў пияз.

Тамыр берген түйеден,
Тәцир берген тоқлы ар! ық.

Шымшық семирсе де, батпан болмас.

Тапқан адам қуўанса да,
Тапыған адам алар.

Қайыц емес, қайырғыш,
Айран емес, қандырғыш.
Бар затты жоқ деп гизнеме,
Номәлим затты излеме.

Майлы қайыс ийттиц ырысы.
Туўмағап сыйырдыц )уы зы на қаратпа.
Қазанға түскен қапқа түспес.

Етигиц тар болса,
/Дүньяныц кецлигинен не пайда?
Отырар жериц кец болсын.

Қамыруш ынан пәтир.
Отын деген шөп болар,
Тере берсец, коп болар.

Жылаганныц алдынаи өкирген шыгар.
Тиленшиниц сүйген асын ким берсин,
Тентирегенниц коз жасын ким көрсин.

Көшек түйени биреў алар,
Тыцқылдақты биреў шергеди.
Үлестен муш жегсе де ал.

Қолы жетиеген «сасық» дейди.
Бос өткен омир - өшкен көмир.
Тас гүскен жерине батпан.
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Өмир са)'дасы ойын емсс.

Қырық жыл қыргын болса да,
Әжели жеткен олер.

Тәўекел ет те, тас жут,
Дем таўсылмай өлмек жок.

Қатын өлди - қамшынын сабы сынды.

Бир басқа бир олим.

Кәлдин кәлмеги болар,
Тириниц өлмеги болар.

Еки туўып, еки өлмек жоқ.
Ашырқаган өлмес, анлысқан елер.

Андызлы жерде ат өлмес,
Үйирли жерде ер өлмес.

Өшкен жанбас, өлген келмес.

Өли - тиринин азығы.

Өлиниц айтқанын тири қылмас.

Елшиғе өлим жоқ,
Әжеллиге жүрим жоқ.

Өлсец - герге, шықсан - торге.
Өлгенниц изинен елмек жоқ.

Орта жолда атын олмесин,
Орта жаста хаялыц өлмесин.

Адам өлсе де, үмит олмес.

Өлген соц гоба жоқ.

Ө гкен келмес,олген тирилмес.

Өлисиз тириш илик болмас.

Әкеси өлгенди де еситтирер болар.

Өлген сыйыр сүтли.

Қатыны өлген менен,
Байы олген қосылса,
Күндиз екеў, түнде тортеў болар.

Өлмегенге өмир көп.

Өлимнен басқаныц ертеси жақсы.

Азып шашпай жарлы өлер,
Кобин шашпай бай өлер.

Биреўге өлим тилегенше,
Өзиче жүрим тиле.

Биреў олмей, биреўге күн жоқ.

Өлиге барган оз қайғысын айтып жылар.

Өлиўшиниц күни питпесе,
Өлтириўшинин колы жетпес.

Өлгенниц жаны кетеди,
Басқанын неси кетеди?

Ҳәрким өлисин жоқлар.

Қой олсе, қозы қалар,
Келер жылы өзи болар.

Қатты жүрген жерице,
Әсте-ақырын да барасац.

Малға - өлим, басқа - жүрим.

Суў кормей етик шешпе.

Мал олсе - бас садақасы.
Өлим ел жазасы емес, ер қазасы.

Жақсы көреди екен деп бара берме,
Береди екен деп ала берме.

Өгиз өлгенше осер,
Алмас тозғанша кесер.

Ҳаўлыққан ҳәўлидей бәлеге жолығар.

Пышыққа ойын, тышқанға олим.

Олиниц сарқыты ози менен.

Сабыр етсец, рәҳәт бар,
Бийсабырға нәлет бар.
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Қулан басына күн пуўса,
Қодығына қарамас.

Аштан өлген жарылып өлгеннен абзал.
Қалтадан қарын тойса да, кеўил голмас.
Алды ыбыргқыдан,
Кейни шубыртқыдан сақла.
Алыстан арбалағанша,
Жақыннан дорбала.
Аш қарным -т ы н ы ш қулағым.
Батпақлы жердиц ызасы,
Сабырсыз ердиц сазасы.

Аў мергени басқа,
Жаў мергени басқа.
Балықта сүт болмас,
Ш абағын тециз асырар.
Балық батса - пискени.
Ет қалқыса - пискени,
Өкпени оссац -пискени.
Шөл жағалап қонба,
Көл жагалап қон.

Биреў жәбир етсе, сен сабыр ет.
Еки кемениц басын услаған суўға кетер.
С абы рлы лы қ- кеўил нағышы.
Бийсабырлық - шайтан иси.
Сабыр болмай, тәўир болмас,
Сайран болмай, айран болмас.
Дәрья ағыўға тоймас,
От жағыўға тоймас.

Дәрья суўдан тоймас,
Адам өмирден тоймас.
Қолдан бергенге қус тоймас.
Қоянды ақсақ дегениц,
Қуўанайын дегениц.
Ат басып әлтирди ме қусыцды,
Қудай қуртпасын пысыцды.
Сасқан үйрек алдынан да,
Артынан да сүцгийди.

Кемеге мингенниц жаны бир,
Телпек кийгенниц ары бир.
Кол арқасынан колмек суў ишер.
Суўдағы балықка қуўанба.
Жаўға жалынба, жаныцды алар,
Даўға жалынба, малыцды алар.
Козинше мақтағанша,
Котерип отқа сал.
Туўры жүрсец душпан айбынар.
Атасы басқа менен қоян аўлама,
Атар да қойшлна салар.
Ж игит болсац, достыца,
Қыянетлик ислеме,
Қыянетлик ислесец,
Ол жақсылық белги ме?

Асғлқпаған арбалы қоянға жетер.
Күндеуш ан кеме қайда?
Ана ҳәўли болмаса, мына ҳә}'ли,
Қаршыға болмаса, шәўли.
Көлде жүрген қоцыр ғаз,
Шөл қәдирин билер ме?
Шолде жүрген туўалақ,
Көл қөдирин билер ме?

9 - Карақалпақфольклоры

Тойып ишкенди қойып ишсец,
Достғлцныц кеўлин аларсац.
Отырғлспа, жыйынға,
Достыц менен ере бар,
Ж алгыз барсац, алдыцда,
Ҳәм артыцда жольщ тар.
Қалтацда мығ* сомыц болғаннға,
Мығд досгыц болсығғ.
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Достын алдаған өзин алдар.

Жаў жоқта ҳәмме батыр.

Күлме достыца, келер алдьща.

Жердиц жүзим мақпал алса да,
Ацқаўға тақыялық тиймес.

Достьщ мьщ болса да - аз,
Душпаньщ бир болса да - көи.

Орнын билмеген ўайран болар,
Шөллерин билмеген дүзде қалар.

Дос досқа зыянкес емес.
Қас қояман деп көз шығарма.
Жаўды күшли деме,
Ерлик етсец, жығасан,
Таўды бийик деме,
Талап етсец, шығасац.

Төркини жақынныц төсеги жыйылмас.
Үш күнлигин ойламаған ҳаялдан без,
Үш жыллыгын ойламаған еркектен без.

Айтыстыц кейни да\' болар,
Айқастыц кейни жаў болар.

Жипек арқанды жуўап ескен жарамас.
Отқа жақын ис күйер.

Айтысқан соц бәри даў,
Алысқан соц бәри жаў.

Киймесец де, тоныц болсын,
Жемесец де, наныц болсын.

Ж аў кеткен соц дацғара.

Жер қатты болса, өгиз огизден көрер.

Ж аў аяган жаралы болар,
Қатыны қаралы болар.

Аты жүрмеген арбасынан көрер,
Жолы болмаган жолдасынан көрер.

Бир көзиц бир көзице жаў,
Оргада мурын болмаса,
Бирин-бири ойып алар.

Өгизине күши жетпеген,
Арысын төбелейди.
Келсапқа күши жетпеген,
Келидеги тарысын тобелейди.

Алмастыц жаўы қорғасын.
Жанды аясац, жаў жецилмес.
Жаўға жарақсыз барма.

Жыланныц жек көрген асы ғарбыз,
Ол да ининиц аўзынан шығар.

Қәўендериц болмаса,
Жаўға шапқаныц бир пул.

Қазаннан қақпақ кетсе,
Ийтте?! уят кетер.

Жаў жоқ деме, жар астында
Бори жоқ деме, бөрк астында.

Өзбек, өзице бек бол,
Қоцсыцды уры тутпа.

Үйренискен ж аўурыспаға жақсы.

Жағалы кийим жамамага жақсы.

Жаў кеткен соц қылышыцды тасқа шап.

Барар жериц мыц болса да,
Жатақ жериц бир болсын.

Ж аў шымшықтан жаў болмас,
Қуры айтыстан даў болмас.
Жаў жаўға бармас,
Жаў ат-тонға қарамас.

Кели түйе алмаған - үреўиш,
Дигирман тарта алмаған - желпиўиш.
Жиптиц ушын түймеген үш откерер.
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Жол үстинде батпан қуйрық,
Бир бәлеси болмаса,
Нағып жолда жатқан қуйрық.

Таргып үзбе, ийтерип жықпа.
«Ата кел»ден ис питпес.
Зуўалацды үлкен ет,
Көрейин тоймағаныцды,
Кийиминди үлкен пиш,
Көрейин сыймағаныцды.

Гөне пахта бөз болмас,
Боз болса да, саз болмас.

Сабақлы ис сәти менен.

Қам қуймақ қустырмай қоймас.

Тойға қарап тон пиш.

Аспанда ай жүрер өз раўана,
Жерде ийт үрер, кимге зияна?

Үзип жеген үнемге жарымас.

Киси үйиниц жығыўын билсец де,
Тигиўин билмейсец.

Күни менен елди гезген,
Өз пайдасынан гүдер үзер.

Тақанныц түрли-түрли былғаўы бар.
Несийени мал деме, гүмилжи болар.
Арпадан тақан шалғанньщ,
Түрли-түрли былгаўы болар.

Көшкен журтта көсеў қалар.

Малды тапқанға бақтыр,
Отынды шапқанға жақтыр.

Былай тартсац, огиз өлер,
Былай тартсац, арба сынар.

Жақсылар дусласпаға келер,
Шешенлер айгыспаға келер.
Мереке жайгастыра алмаған,
Көпшиликти мушдастырыўға келер.

Ҳәрким батпан болса да,
Өз үйиниц қулы болар.

Қолыц көтере алмаған шоқмарды,
Белице неге байладьщ?
Өзи түйели жүрип,
Пиядага «буқ» дейди.
Өзи түйели жүрип,
Ешек мингенди бийик дейди.

Қазан төгилсе төгилсин,
Қолыц күймесии.
Ҳәр гелледе бир қыял,
Таз гелледе мыц қыял.
Нан пискенше гүлше күйер,
Ырас сөзге ҳәмме бас ийер.
Орынлы жерге түйе шөгер,
Бийорын сөз қабырғацды согер.

Айланбада ақсақ озар.
Ата алмаған атынан корер,
Қайтып келип қатынынан корер.

А г дегендей атым жоқ,
Минген атым тай ғана,
Сөз дегендей сөзим жоқ,
Сөйлер сөзим азғана.

Шебер болсац, шекпенге тамызба.
Базардыц көрки - баққал.
Бересини аласы үзер.
Бир бәлеси болмаса,
Шүдигарда шортан не жесин?
«Өзимдики»деген басын услайды.

Ким сөйлемесе,
Баснақты сол суўғарар.
Адам тиллескенше,
Мал мөцирескенше.
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Жылқы киснескенше,
Адам сөйлескенше.

Ақылы жоқ адамға,
Адырайған көз берер,
Даўысы жоқ адамға,
Сылдырлаған соз берер.

Ацламай сөйлеген аўырмай өлер.
Көп қыдырған гезбе болар,
Коп сөйлеген езбе болар.

Ҳалыцды билмей ыргыма,
Ортасглпа түсерсец,
Мәниссиз сөзди сөйлесец,
Көп ишинде писерсец.

Көп сөйлегенше, коп исле.
Коп сойлегенниц қәдири болмас.

Атаныц ақылы пайдасыз болса,
Қара сөзге қазан қайнамас.

Коп сөз ешекке жүк.
Аталар сози - ақылдыц кози.
Коп сөйлеген - бәддуўа.
Көп сөз қуранға жарасар.

Таяқ еттен өтер,
Сөз сүйектен өтер.

Жары өтирик, жары рас,
Айта берсец бәри рас.

Тыйық жарасы питер,
Тил жарасы питпес.

Айтылған сөз - атылган оқ.

Сөз мәнисин билмеген,
Сөзди өзине келтирер,
Көш мәнисин билмеген,
Көшкенде көлик өлтирер.

Айтқан жерде соз қалсын,
Басқан жерде ис қалсын.
Ирик аўыздан ширик сөз шығар.

Жыллы-жыллы сөйлесец,
Жылан ининен шығар,
Қатты-қатты сөйлесец,
Мусырман диннен шығар.

Сөзи надурыстьщ өзи надурыс.
Жақсы сөйлеген ас жер,
Жаман сөйлеген тас жер.

Жақсы гәпке жылан иннен шыгар,
Жаман гәпке пышақ қыннан шығар.

Қанша әстен жүрсе де,
Тасбақа жолды өндирер,
Ақыл менен айтылған сөз,
Биймазаны көндирер.

Кисиниц кисилигин исиц түссе билерсец.
Жигитиц серли болғаны,
Ғабырыспай жүрсе жолынан.

Тециз бенен тец ойласац озицди,
Үш шайыға алмас мыц тиллалық сөзицди.
Аўзынан сөзи түскенниц,
Қолтығынан бөзи түсер.
Мәнисли сөз баҳалы,
Өзи қысқа, өзи жуп.
Көзиц менен болжама,
Көзлерице зор келер,
Тил ушы менен сөйлеме,
Өзице азар сөз келер.

Көринип бәле келмейди,
Бәлениц бәри тилицнен.
Сөзицди биреў сөйлесе,
Аўзыц қышып бара ма?
Жақсы сөз жанға даўа.
Отыз тисген шыққан сөз,
Отыз руўлы елге жайылар.
Адамныц жүзине қарама, сөзине қара.
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Көп не демейди,
Бөри сабан жемейди.

Сөз пияздыц қабығы,
Сөйлесец зейниц ашылар.

Оқ жарасы питер,
Сөз жарасы питпес.

Сөз - жан дәрманы.
Ақылсыз ақмақ ладанға,
Алтын сөздиц парқы аз.

Айтыўшы - ақыл,
Тынлаўшы - дана.

Көргенсиз перзент атаға сөз келтирер.
Дәлилсиз соз - ескен жел.
Атаныц салған жолы бар,
Ш ешениц пишкен тоны бар.

Шойын аралас сатылмас,
Қалайыланған жез қуман,
Бир бәлеге тап болар,
Жүйесин таппай сөз қуўған.

Билген билгенин ислер,
Билмеген бармағын тислер.
Ақыллыға гәп айтсац,
Коп кешикпей питеди,
Ақмаққа ай гқан әцгимец,
Суў түбине кетеди.

Жақсы нийет - жарым ырыс.
Жақсы сөз жанға жағар,
Жаман сөз жанға батар.

Бөдене болсын, яғ болсын,
Көргенниц бағры дағ болсын,
Ш ешенликтен пайда жок,
Мацлайда еки ели бақ болсын.

Жақсы сөз жанға азық,
Жаман сөз басқа қазық.
Жақсы созге жан семирер,
Жаман сөзге жан секирер.

Сөз жүйесин тапса,
Мал ийесин табар.

Қайғысыз кара суўға семирер,
Жақсы сөзге жан семирер.

Көп сөздиц азы жақсы,
Аз сөздиц де сазы жақсы.

Жақсы сөз - жан азығы,
Жаман сөз - бас қазығы.

Айтыста атацды жық,
Мицгес те, үйице қайт.

Буўдай наныц болмаса да,
Буўдай сөзиц болсын.

Ш ийрин-шекер сөйлемекти,
Тацлайда тил келтирер,
Сол сөзлердиц намасын,
Бес бармақлы қол келтирер.

Жацылмас жақ болмас,
Сүринбес туяқ болмас.
Исиц болса ҳақ,
Тәцири саған жақ.

Аз айтқан менен қойылмас,
Көп айтқан менен суйылмас.

Әцгиме сүймеген дигирман қурар,
Қонақ сүймеген баласын урар.
Нақылды бир айтпаса, ақылсыз айтпас,
Ақыллы әцгимесин нақылсыз айтпас.

Тиллер батыл болар, шешен болмаса,
Ж оллар батыл болар, кәрўан болмаса,
Қызлар батыл болар, сәрдар болмаса.
Тил - айғақ, тис - гүўа.

Сөз сөзден шығар,
Сойлемесен неден шығар?

Аз соз - алтын,
Коп сөз - гүмис.
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Шешен сөзшил келер,
Ацшы изшил келер.

Өнер алды - қызыл тил.
Сөз анасы - қулақ,
Суў сатасы - булақ.

Тартынбаған атып сөйлер,
Ж асқаншақ жатып сойлер.

Ақылдан артық байлық жоқ,
Саўлықтан қымбат норсе жоқ.

Туўра тил гас жарар,
Буўра тил бас жарар,

Бүгинги сөз - ертецги гоптиц дастығы.
Жел жетпеген жерлерге жеткен кеўлим,
Оқ өтпеген таслардан өткен кеўлим.

Туўры сөз тас жарар,
Тас жармаса бас жарар.
Айта билген шешен емес,
Айтқанды түсине билген шешен.

Тил - қылыштан кескир.

Астарлы сөздиц алмасы бар.

Тилге тис қала,
Көзге қас қала.

Тилиц менен кеўлицди бир туп-.

Еп пепеы сөйлегенниц аўзы аўырмас.
Тилге ықтыярсыз - елге ықтыярсыз.
Қосық - алтын, сөз - гүмис.
Кеп билген аз сойлер,
Аз сөйлесе де саз сойлер.

Ақыллынын сөзи қысқа,
Айтағойса болар нусқа.

Аз сойле, көп тыцла.
Гүресте алп женер,
Даўда шешен жецер.

Шийрин сөз шекерден шийрин.
Сойлеместен бурын ойла, соц сөйле.

Қуры созден мәни шықпас,
Қуры суўдан май шықпас.

Жақсы сөз денеге қарыў,
Ж аман сөзге не зориў?

Көп ойлаған сөз табар,
Сейис болса, ат шабылар.

Тил буўынсыз, ой түпсиз.
Нақыл - сөздиц қаймағы.
Тил жүйрик емес, ой жүйрик.
Көп гәп қулаққа жақпас.
Дана адам белгиси - сөзге таргар.
Ақмақ адам белгиси - сөзге оралар.
Бир сүринген үш сүринер.
Ақылсыздыц тили бай,
Ақыллыньщ қолы бай.
Ақыллыға сөз айтсац,
Бир айтқанда ацлайды,
Бийақылға гәп айтсац,
Ябыдай болып туўлайды.

Байлаўы жоқ шешеннен,
Үндемеген сесли артық,
Бәйги алмаған жүйриктен,
Бели жуўан бесли аргық.
Қоцырат келсе сөз баслар,
Қытай келсе жанбаслар.
Көп сөз - бос сөз.
Сағасы жоқ боз жетим,
Ағасы жоқ ел жетим,
Ж ууапсыз қалса, сөз жетим.
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Шеберден олжа, шешеннен саўға.

Дурыс сөз қылыштан өткир.

Дуўасы қашқан аўыздаи,
Суўдырлаған сөз қалар,
Бахты қайтқан геўдеден,
Бақырайған көз қалар.

Аўыз - дәрўаза,
Соз - шамал.
Тил ерди жәбирге салар,
Нарды қазанға салар.

Жаман сөз жақсы сөзге кес болар.
Табылған созге даўа жоқ,
Мақул сөзге не қарыў?

А/^ампыц алдын орап гәп айтқан,
Бара-бара сөз таппай пәс болар.

Гәп жақсысын қулақ билер,
Жол жақсысын туяқ билер.

Қараман агаш - қатты ағаш,
Қабығын алсад, гал болар,
Түсинбеске гәи айтсан,
Түсине алмай лал болар.

Адамныц сөзи - эптаптан ыссы.
Ойлы ойланаман дегенше,
Ойсыз ойдағысын айтып болар.

Қаназатыц болмаса,
Минген атьщ тай болсын,
Сүбели созиц болмаса,
Сөйлер сөзиц аз болсын.

Аз соз - ақылдыц жаны.
Шешен адам нақыл айтар,
Нақыл сөзди молайгар,
Нақылсыз айтқан қуры сөз,
Тынық сөзди ылайтар.

Жақсы соз шекердей,
Жаман сөз зәҳәрдей.
Бий айтқанды қул да айтар,
Қул аўзыныц дуўасы жоқ.

Сөздиц басы бир пушпақ,
Аяғы болды қыриышақ.

Шебер - көитиц анасы,
Шешен - көптиц атасы.

Жалынып сөйлеген,
Налынып сөйлер.

Журттыц аўзы ҳаўалы,
Шешенниц аўзы дуўалы.

Достыма айттым сөзимди,
Душпаным билди сырымды.

Көрдим деген көп сөз,
Кормедим деген бир соз.

Мацлайдан аққан аш ш ы тер,
Көзге гүссе, дуз болар,
Қулаққа тийген ашшы сөз,
Итнке түссе, муз болар.

Көзи көр, көкиреги дана.
Мыц ғыйбаттан бир әдалат.

Гилт қулпында белли,
Сөз парқында белли,
Ж игит қырқында белли.

Жуўас ябы минбеге жақсы,
Уарсақы сөз күлмеге жақсы.
Аўзы епли кисиге арба-өгиз де жуўап.
Бас кеспек бар, тил кеспек жоқ.
Ғайратсыз ақыл - тул,
Торлаўсыз сөз - тул.
Шакиртсиз илимпаз - тул.

Жигиттиц сөзи гөр болгапша,
Кози гөр болсын.
Жар қуласа жайын өлер,
Жала сөзден ер өлер.
III ын бий сөзице бағар,
С үм бий көзице бағар.
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Тыцламасқа айтылғаи ҳасыл сөзим,
Жыламасқа жылаған ессиз көзим.

Аз сөйлейди әдил бий,
Қандай залым болса да,
Ҳадал сөзге басыц ий.

Ақылыц азса, сөз таўсылар.
Ойланып билип бабалар,
Сөзди дүрге тецгерген,
Таўып айтқан ҳәр сөзин,
Ойлама кем деп гәўҳардан.

Сөйлемесец, жетеди,
Сөйлесец, баҳац кетеди.
Әдепки сөзиц дурыс болса,
Соцғы сөзиц өтимине жақсы.

Бурынғыдан қалған сөз Сөзи көпте қайғы көп.

Отыз кемениц азнасы,
Сөз халықгыц ғазнасы.

Гәрбия менен гүл өсер,
Сөйлеў менен ти .1 өсер.

Себет те аўзынан тозар.
Ацлап сөйле сөзмцди,
Қаншелли аўлақ болмасын,
Аржағында дийўалдыц,
Тыцлаўшы қулақ болмасын.

Биреўдиц өзи жақсы,
Бире\'диц сөзи жақсы.
Пил көгермегенди тил көгерер.

Өзи қандай болса,
Сөзи де сондай.
Ырылдайсац, қаппайсац,
Айтар сөзиқди таппайсац.

Биреў сөз берер,
Өзице ермек болар,
Биреў бөз берер,
Үстице көйлек болар.

Қатты сөйлегенде қаршыгац үрке ме?

Кеўил - сөз сандығы.

Аўылыца келген бөз арзан,
Аўзьща келген сөз арзан.

Адам аласынан сөз аласы жаман,
От шаласынан сөз шаласы жаман.

Сөзге батыр болғанша,
Иске батыр бол.

Қулақтан кирген ғыйбат сөз,
Ж үрекке қатар муз болып.

Жигиттиц изине қарама,
Ы қы рарлы созинс қара.

Қулақта қарын жоқ.
Ҳасыл сөз туқым себер,
Туқымнан дақыл өнер,
Туқымсыз дақыл созге,
Айтыцызшы, ким көнер?

Сапар шықсац, жолдан қайтпа,
Ойлап айт, сөзди молайтпа.
Бир сөйлеген бәсти,
Еки сөйлеген әбести.

Көре-көре косем болар,
Сөйлей-сөйлей шешен болар.

Адамға өсек, ҳайўанға төсек жараспас.
Өтирикшиниц шын сөзи де зая кетер.
Ж елкеаде қылыш турса да, дурысын айт.
Асырма да, жасырма да.
Дурыс сөз ашшы болар.

Аяқлыға жол,
Аўызлыға сөз болма.
Өзи белсаптай,
Сөзи келсаптай.
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Табылған сөзди «дүр» дейди,
Мийрас емес атадан,
Қырғыйдан қашқан боз торғай,
Пана табар путадан.

Кимниц арбасына минсец,
Соньщ сөзин сөйлейсец.
Тилден пал да, уу да тамар.

Ойланып сораганға ойланып жуўаи бер.

Қызыл гилди жиберсец,
Жетпейтуғын жери жоқ.

Ж игит орынсыз соз айтпас,
Айтса, сөзинен қайтпас.

Сүйрецлеген қызыл тил,
Сүйгеницнен айырар,
Абайламасац, шырағым,
Т)уғаныннан айырар.

Сөйлегеннен сөйлемеген жақсырақ,
Сойлеймен деп басыма тийди талтаяқ.

Тилге шешен, иске мешел.

Сөз сағасы - қулақ,
Жол сағасы - т\гяқ,
Суў сагасы - булақ.

Тил - ақыл тәрезиси.

Суўды шым тоқтатар,

Тилде тийек жоқ.

Созди шын тоқтатар.
Кен батырға жаў жоқ,
Көп шешенге даў жоқ.
Тил менен орақ орғанныц бели аўырмас.

Сөзиц қурысын, дуз салғандай,
Ыссы суўга муз салғандай,
Қоразга қоржын бөктерип,
П ы ш ы ққа п иш сн артқапдай.

Еки тил адамда емес, шаққыда болсын.
Аўзына келгенди сөйлеў - ақмақтыц иси,
Алдына келгенди жаў деў - қорқақтыц иси.

Сөзиц қурысын, дуз салғандай,
Ыссы суўға муз салғандай,
Ш егиртке менен қос айдап,
Қумырысқа менен мала басқандай.

Таўып сойлесец де, қаўып сойлеме.
Ойпап сөйлесец де, ацлап сойле.
Билимсиз адамныц сози билектей,
Билимли адамныц сөзи жипектей.
Аты шыра майсыз жанбас,
Дәмсиз сәзге ҳешким инанбас.
Жигит болсац қудық қаз,
Қуры сөздиц саўабғл аз.
Ердиц сыны - сырында,
Сөздиц сыны - шынында.

Кеўил кирин сөз ашар,
Сөйлеспесец, кир басар.

Тил ғазнасы - ески сөз,
Соз ғазнасы - ески сөз,
Ел ғазнасы - ески сөз,
Ер ғазнасы - ески соз.
Көп ойла, аз сөйле.
Ақылыц болса ҳор жерде,
Әцгимецди таўып айт,
Табалмасац сөзиғдди,
Аўызыцды жаўып айт.
Еки баслы адамғған қорқпа,
Еки созли адамнан қорқ.

Қызыл тилде буўын жоқ.
Коз коргенше сөйлеп қал,
Ҳалыц жетсе, қолга ал.

Айырылмастай достығ*а.
Қайырылмастай сөз айтпа.
Жақсы сөз палдан татлы.
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Узын жолдьщ төтеси,
Узын сөздин келтеси.
Қаладан алдық ақ балық,
Ақ балықты қақладық,
Быжылдаған сөзичнич,
Бир мәнисин таппадық.
Үндемесен нетеди,
Үндесен баҳан кетеди,
Қатты сөздин орнына,
Әсте сөз де же геди.
Шаштәрез бенен сойлессен,
Устара менен қайрағын айтар.

Айтылған бир аўыз жуўаптьщ,
Бес аўыз бәнти болар,
Бәнтин билип шеше алмасац,
Жуўаптьщ берген пәнти болар.
Айтылған сегиз аўыз сөздиц,
Сексен сегиз сыры болар,
Сырлы сөз айтқан жигиттиц,
Тоқсан тоғыз қыры болар.
Бахты жүрген жигиттиц,
Сөзи аяққа басылмас,
Сөзи өткир жигиттиц,
Дүньясы орынсыз шашылмас.

Сөзден сөз туўар,
Әрўанадан нар туўар.

Бир кемпир бир кемпирди «бийкеш» дейди,
Бир кемпирге бир кемпир
«Ойбей, қыз-ай, сөйтөс» дейди.

Қурғақ сөз бенен қуўқылдап,
Дүзде қалма, пасманда.

Шубалацқы сөзден,
Атқан оқтай сөз артық.

Ҳәркимнич пикири басқа,
Өлшесеч, келмес тасқа.

Адам сөзден қурыса,
Ац изден курыйды.

Тойғаньщ түске жетпес,
Жаман сөз ядьщнан кетпес.

Жигиттиц сөзи еки шықса,
Ет-бетинен түскени.

Айтылған бир аўыз гәптиқ,
Он аўыз лийкини болар,
Он сери шортанньщ,
Сийсери гүртиги болар.

Өлимге шек жоқ,
Өнимге сөз жоқ.

Айтылған бир аўыз сөздин,
Қырық аўыз қыйтығы болар,
Қырық ағары салыньщ,
Қырық қадақ қылтығы болар.
Жақтырмаған сөздиц,
Тоқсан түрли тыртығы болар,
Қәлемеген бөздиц,
Жана болса да, жыртығы болар.
Қурттай бир сөздич де,
Қырық түрли қыйсыны болар.
Мынаў дурыс деген қыздын да,
Қырық түрли қырсығы болар.
Өткир көз, жаман сөз,
Усы екеўине болсан гез,
Өзинди ортадан шығар тез.

Ж игиттин төреси болса,
Сөзинин ширеси болғаны.
Шегелеп айтқан алжаспас,
Шаймалап айтқан алжасар.
Өсек созге жолама,
Ақмақтан ақыл сорама.
Утылмаған сөзинен,
Шешен қәдирин билмес.
Қой кейнине қозы ерер,
Адам кейнине сөз ерер.
Басқаны қағытып сөйлегенше,
Аўзын бағып сөйле.
Ойланбай сөзлер айтылмас,
Айтылса ол сөз қайталмас.
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Кемпир менен сөйлессец,
Кегирдегиц узарар,
Сулыў менен сөйлессец,
Еки бетиц қызарар.

Сөзин билип сөйлегенниц,
Жүзиниц нуры гаўсылмас,
Орнын билип жумсағанныц,
Кисесинде пулы таўсылмас.

Қуры сөзден пайда жоқ,
Сабыр-қарары болмаса,
Патшалықтан пайда жоқ,
Әдил нызам болмаса,
Шешенликтен пайда жоқ,
Кейнинде сөзи болмаса.

Сөз бенен дүнья толар.

Жылқы киснесип табысар,
Адам сөйлесип танысар.

Тилден келген қолдан келгенде,
Барлық бәцгилер бай болар еди.

Сөзди айтсац ашып айт,
Ишки түйинин шешип айт.

Тили узын болмағанныц омири узын.

Тил билген нокер Пал менен шекер,
Тил билмес нөкер Абырайын төгер.

Тилиц не сөйлесе, қулағыц соны еситер.
Аз ас - коп нийет, коп погия - қуры сөз.
Сөйлесе, лаққы дер,
Сойлемесе, гүц дер.

Жыланныц тили айры,
Жылан тилли адамныц сөзи айры.

Өтирик сөйлесец де,
Аяғыцды жерден көтерме.

Мына созиц болмас деп,
Жумсаған жерден бас тартпас.

Өтирик сөйлесец, тутыларсац,
Ырас сөйлесец, қутыларсац.

Душпанға сырыц алдырма,
Бийжағдай созди сөйлеме.

Өтирик сөйлеп жасағанша,
Ырас сойлеп өлген жақсы.

Айтсам,гәп болар,
Айтпасам,дәрт болар.

Аўыздан шыққан созди қайтарып болмас.

Ақмаққа айтқан с ө з Ағып жатқан суўдай,
Ақыллыға айтқан сөз Қолға услаған қуўдай.

Жаман тил ел бузар,
Жаман аяқ жол бузар.

Буралқы ат миниўге жақсы,
Буралқы сөз күлиўге жақсы.

Киси инанбастай сөзди,
Дүр болса да, айтпа.

Кийгизбесецкийгизбе,
Жаман созиц тийгизбе.

Кирди кир ашар,
Гийнени сөз ашар.

Жүздиц көрки - сақал,
Сөздиц көрки - мақал.

Аз сөйлегенниц көцли жаз.

Уллы сөзде уят жоқ.

Күлип сөйлеген ерден қорқ,
Жылап сөйлеген ҳаялдан қорқ.

Сөз келгенде айтпасац,
Өлгенде айтасац ба?

Тилицди тый,тисиц сынбасын.

Тил зийнети - туўры сөз.

Адам сөзи адам олтирер.
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Дууры сөздиц игриси болмаса,
Күлиспеси болмас.

Тентекжалтыц көпири,
Келди гәптиц нәўпири.

Үлгисиз тон пишилмес.

Тоғайдыц ацын аўлаўға,
Тазы менен қус керек,
Гәп мәнисин ацлаўға,
Ақыл менен хуўш керек.

Сөз билгенлер сөйлесин,
Сөз билмегенлер не десин?
Ақыл-дана сөз сойлемес,
Жақсы-жаманды гөзлемес.

Саған айтқан гәп - қумға суў қуйғандай.
Басқа бәле еки бармақ тилицнен келер.

Әўелинде сөз болмаса,
Ақырында үн болмас.
Астьщ дәми дуз бенен,
Адамныц дәми соз бенен.

Бүгинги гәп ертецги күнниц дастыгы.
Дәлиниц жүз гәпи телек, бир гәпи керек

Билмеген сөзди айтпа.

Айтылмаған гәп жоқ,
Еситилмеген гәп коп.

Өзи билгенлер сөйлесин,
Өзи билмегенлер не десин?

Жецилген гәп - пасық гәп,
Жецген гәп -ҳ а с ы л гәп.

Айтыўшы ақыллы болса,
Тыцлаўшы табылар.

Гәптиц қысқасы жақсы,
Қысқадан басқасы жақсы.

Сөзди билмей сөйлесец,
Сөздиц қәдири кетер.

Елли гәптен белли гәп жақсы

Таўып сейлесец - гүмиссец,
Таппай сөй л есец - мыссац.

Гәптиц басы байлы болса,
Соцы сайлы болар.

Гәпке түспеген тецизге түсер.

Қолы байланғанныц,
Тили байланбас.

Қуры гөптен палаў болмас,
Гүриши, майы болмаса.

Қол жүйриги - асқа,
Тил жүйриги - басқа.

Патшадан әдалат кетсе,
Әскеринен айрылар,
Киси гәпине ерген,
Сүйгенинен айрылар.

Кеўил - сандық, тил - гилт.

Ойлы жигит билимпаз келер,
Айтқан гәпке түсимпаз келер.

Жигит сөзи бир болар.

Ақыллы адам сөз ертпес изине,
Шөп салмас ярыныц ҳәргиз көзине.
Ас мазасын татқан билер,
Гәп мазасын айтқан билер.
Гәп көп, көмир аз.

Қотыр қолдан жуғар,
Бәле тилден жуғар.

Арыслан изинен қайтпас,
Жигит сөзинен қайтпас.
Сениц сөзиц сынғанша,
Шайтанныц мойны сынсын.
Ж игит сөзинде болса,
Күнде изинде болар.
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Қара суўда қаймақ болмас,
Шын шеберде оймақ болмас,
Ер сөзинен таймақ болмас.

Айлаадырған аўырыў алмай қоймас.
Усы аўырыўдан аман қалсам,
Ендиги аўырыўда алды менен кетермен.

Туўры созди кекелеп,
Журген жигит шекелеп,
Қонған жеринен қайтар,
Қапалықты жетелеп.

Жазылар кеселдин тә)П1би алдынан шығар.
Кеселдин келиўи ацсат,
Кетиўи қыйын.

Отқа барған қатынньщ отыз аўыз сөзи бар.
Мыцныц сози елеўсиз.

Кеселин қайда болса,
Жаньщ да соада.

Қызыл тилимди тыя алмадым,
Қызымныц үйине сыя алмадым.

Жаны ашымастын басы аўырмас.
Саўлық болса, беглик табылар.

Майдыц тортасы болар,
Ойынньщ жортасы болар.
Гүл гүлге ашық,
Гүлбүлбүлге ашық,
Отырыспа сөзге ашық.

Аўырыўды жасырма, әшкара қылар,
Өлимди жасырма, масқара қылар.
Басы аўырмағашғьщ қудай менен не иси бар?
Булаў, булаўдыц изи жылаў.

Денсаўлық - терец байлық.
Ийесиз аўырыўды әрўақсыз порқан бағар.
Денсаўлықтық қәдирин бил,
Қәсте болмастан бурын.

Аўырыўға ал гы шабақ ас бола ма?

Дәри жеген пайда емес,
Дарымы тийген пайда.

Қарныц ашыса, қаразшыныц үйине шап,
Атыц аўырса, отаршыныц үйине шап.

Тазалық денсаўлыққа кепил.

Ыцқылдатқан аўырыў,
Алмай сирә қоймайды,
Алдын билип алмасац,
Басыца жетип жалмайды.

Саўлықты сатып алалмайсац
Мьщ күнги денсаўлықты,
Бир күнги урындырған өлтирер.
Алтындай байлық ден саўлық.
Аўырыў батпанлап кирип,
Мысқаллап шығар.

Аўырыўын жасырған олер.
Аўырыў атан шөкгирер,
Жаман ул ата сөктиртер.
Тилла бармақ бүктирер.
Аўырыў қалса да, әдет қалмас.

Шаршағанға ойын жақпас,
Кеселге сөз жақпас.
Басы аўырмаған бақсыға барар.

Тәўибиц буйырса, илажыц не?
Жүк көтерген «ҳәўп» дейди,
Сыйыр суўғарған «шәўп» дейди,
Басы аўырған «тәўип» дейди.

Аўырыў жан ийесине татлы.
Аўырсынған азап көрер.

Аўырыўды жасырсац,
Ысытпасы әшкара етер.
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Қай жериц аўырса, жаныц сол жерде.

Аўыр минезли аўырыў болса,
Аўырыў болар,
Жецил минезли аўырыў болса,
Жинли болар.

Қурғақ қасық аўыз жыртар.
Жаўан тецге тақпас,
Аўырыўга әцгиме жақпас.

Көзиц аўырса, қольщды тый,
Ишин аўырса, тамағыцды тый.

Ҳәрким өз аўырған жерин услар.

Биринши байлық - денсаўлық,
Екинши байлық - ақ жаўлық,
Үшинши байлық - жуп саўлық.

Басы аўырған бақасқа барар.
Аўырыў аздырар, өлим қуртар.

Көз аўырыўдан ҳеш ким өлмес,
Ҳалын сорап ҳеш ким келмес.

Сынықтан өзгениц бәри жуғар.

Аўырыў өлмес, әжели жеткен өлер.
Жараныц аўыры - шешек,
Дүньяныц аўыры - кесек.

Ас - адамныц арқаўы,
Арқаўы менен ериси.
Азғана күйикти ас басар.
Шықпас жаннан үмит бар,
Шықпас жанға себеп бар.

Сатып алған аўырыўға ем түспес.
Жецил барып, аўыр кел,
Аман барып, саў кел.

Бир нәрсеге бир нөрсе себеп.

Бас аўырса, жан қорқар.

Аяўлы көзге шөп тийгиш,
Қорыған жерге ийт гийгиш.

Аўырсам аўырғайман,
Өлимнен жырағырақ,
Тәўир болғайман,
Бийдай орымнан соцырақ.

Тамағынан ас өткеннен тас та өтеди.
Сынықтыц дүзиў питпегени жоқ,
Дени саў арыққа ет муц ба?

Тазалық - денсаўлықтыц гиреўи.
Жараныц өз жамаўы өзинде.
Аўырып турдыц, аўнап турдыц.
Төгилгеннен жалап қал.
Деми бардыц еми бар.
Атац десе, атац дермен,
Енец десе, енец дермен,
Ҳақым бар десе, не дермен?

Аўырыўға аўырыў гөркинлер.
Жалғыз жүриў қәўип болар,
Көп аўырған тәўип болар.

Көп болса, етегицди тут.

Жанымды алмаған аўырыў жанымсац.

Наным бар, наным бар дегенше, же де, тын.

Саў болып санда жоқ,
Аўырыў болып төсекте жоқ.

Сүре бер, ҳәмирайым, дәўран сеники.

Аўырыўдыц еми,
Саўдыц сәлеми,
Көптиц деми,
Қайтарар бәлени.

Жетимниц қурсағы жети қабат.
Жецим жыртық болса да, жағам пүтин.
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Қайтқан дәўлеттин алдынан шықпа.

Жылтырағаннын бәри алтын емес.

Күнликшиниц күни өтпей,
Көнегин қолдан бермес.

Ийттин басы алтын табаққа түссе,
Шоршып түсер.

Заман кимнгщ заманы,
Әшим кәлдиц заманы.

Кийиз арасын сөктирмес.
Жасқа араласып қуў да жанар.

Бир тамса да, шекпенге тамсын.
Үрген ийт киси қагшайды.
Көптен тәме еткен аздан бос қалар.
Көзли де, козсиз де жылайды.
Қол жуўыи бос қалғаннан сақла.
Киси қолы менен от ысырма.
«Билмеймен» дедин, қуўылдьщ,
«Билемен» дедиц, тутылдын.

Меннен қалып бир қап тары артық ишерсец.

Ийт жеген ишинен қурыйды.

Үлкен әўлийе кеширимли болар.

Сырты пүтин, иши түтин.

Керек тастьщ аўыры жоқ.

Жатқан жыланньщ қуйрығын баспа.

Ийтти ийеси менен қыйнасын.

Теректин шақасы сынар болар.

Мен не деймен, қобызым не дейди.

Өткен иске салаўат.

Жеген аўыз уялар.

Өткен иске өкинбе.

Арашаға бир таяқ.

Қәйтейин, әкен маған да керек еди.

Тақыр жерден шан шығарма.

Орнында бар оналар.

Жойтылған пышақтын сабы алтын.

Ўәде бериў қыйын емес,
Орынлаў қыйын.

Полат ийилмес, шорт сынар.
Бас қатты ма, тас қатты ма?

Кийимди жамасан да,
Тамақты жамай алмайсан*
Қазба, түсерсен,
Жақпа, писерсен-

Аспаннан не түспес,
Жер нени көтермес.
Бир адамнын жаққан отына,
Он адам жылынар.

Дүнья тегис емес, алағат.
Аз да болса, коп гей көр,
Тақан да болса, сөктей көр.

Бой жасырыўға боян да жақсы.
Алыўдьщ да бериўи бар.
Пайданды көзимнин тирисинде тийгиз.

Кийим - өли-тиринин абырайы.
Пышық та жолбарыстай керилер.

Ҳайт жоқ, той жоқ,
Ийтлер неге шабысар?
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Жетеў биреўди күтип турмас.

Ж ыртық кийим жамаўға қайым.

Себепсиз тикен кирмес.

Шөректи ун келтирер,
Быламықты май келтирер.

Дүнья қызық,
Қуўсац, жеткермес.

Жаман күйеў тац атқан соц тил қатар.

Жалаға қайым Жадмәмбет.

Ҳақласац ҳақла,
Ҳақламасац ҳасаны босат.

Келемен десец - ылашық,
Кетемен десец - жол ашық.

А г қулағынан ақсамас.

Қурт дегенде қуры аўыздан суў ағар.

Буныц атын «жай» деп қойған,
Асыққан менен питпейди.

Ай жүр, аман жүр.

Қуўыс үйден қуры шықпа.

Солақайға сорпа жоқ,

Дүзге шықсац постыныцды ала шық.

Салқын үй, салыўлы тосек.

Ура билгенге ийне де жарақ.

Урыспай айырылған,
Уялмай қосылар.

Ийт жецгенин талайды.
Айтыс та, ўәдеце жет,
Мицгес те, үйице жет.

Нени қор тутсан,
Соған зар боласац.

Сылтаўым саз гүле,
Бәҳәнем басқа.

Сыныққа сылтаў таппа.
Жин де бейимди урар.

Үйинде рәҳәти жоқтыц,
Сыртга берекети жоқ.

Урыста турыс жоқ.
Бул дүнья ҳәммеден қалар.
Кишипейилдиктиц астары алтын.
Баслықтыц сорағаны - буйырғаны.
Кишкене тас үлкен басты жарар.

Хан алдына барганда,
Хан таипады минимди,
О т басына келгенде,
Ийтке берсин күнимди.
Базарлығыц менен келсец,
Ағац ишсин, ағац жесин болар,
Базарлығыц болмаса,
Арман огыр, берман отыр болар.

Ағынсыз суўды шац басар.
Айды етек пенен жаўьш болмас.
Қошқар мүйизин аўырламас.
Күйеўди пайғамбар ҳәм сыйлаған.
Ешки шаўып, қулан болмас.
Узатайын деп атырғанда қасы күйди.
Шапанды басыца бүркеме, артыц коринер.
Тесик моншақ жерде қалмас.
Ушқыннан жалын шығар.
Күндестиц күни қурсын.
Шецгелди қанша күтсец де,
Шарбақ болмаса, бақ болмас.

Күндестиц күнин бермесин.
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Гүлин сүйген тикенин де сүйер.

Майға ерип окпе де қалқады.

Пәлеги ашшы, түйнеги душшы.

Тацдағы баўырдан ҳәзирги өкпе артық.

Өзиц сүйгенди алганша,
Өзицди сүйгенди ал.

Қырқына шыдаған,
Қырық бирине де шыдайды.

Коли бардын газы бар.

Өзи жоқтыц көзи жоқ.

Барымта бара-бара қайтар.

Аман болса бул басым,
Тағы шыгар бул шашым.

Сулыўынан жылыўы.
Сулыў деген көримлик,
Сүйиў дегеи өмирлик.

Арысқа байлаўлы киягырған ийт,
Арбаны мен сүйреп киятырман депти.
Көрмегенге косе тац.

Тисим кетик болса да,
Кеўлим тетик.

Көшеримди жел билсин,
Қонарымды сай билсин.

Апам кетти, мен қалдым.
Еки адам қағысса,
Бир адамға орын болар.
Ас писерде керек.
Ас көп болса, қәде көп.

Шымшыған өтпес,
Қымтыған өтер.
- Ақ түйени кордиц бе?
- Коргеним жоқ.
Гүртигинен соц келдик,
Сорпасына оц келдик.

Жатып қалғанша, атып кал.
Зәрүрликте зыяны жоқ.
Ойыннан оймақ шыгар.
Ебин тапқан еки асар.
Огым тийсин де, сынсын.
Есиц барда етегицди жап.
Кишкенениц үлкени болганша,
Үлкеннин кишиси бол.

Етикшиден қулаш қаш.

Қулагыца алтын сырға.

Ыссы суў гүпшекке де жағар.

Есиктен табылса,
Төрге жуўырма.

Төккеним жоқ,
Табағымды таппай жүрмен.

Қасықлап жыйнап,
Шөмишлеп төкпе.

Айдассац айдас,
Кимниц арбасы озар екен?

Батпан жүк бара-бара басар.

Жоне бир баўырсақ бер, жарылып өлсин.

Аўдарыспақ ойнасац,
Аздыц жаны қалмас,
Бөрк алыспақ ойиасац,
Таздыц жаны қалмас.

Онсериниц сийсери абырайы бар.

10 - Қарақалпақф ольклоры

Ет туўраған кисиге,
Шыраныц өшкени жақсы.
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Ийт ийтке, ийт қуйрыгына айтар.

Кемеге байласа,
Хийўаға май добле де барар.

Еле несин көрипсец,
Қыл таққан соц ғацқылдар.

Шай ишлеге сән керек,
Ҳалқасына нан керек,
Бизурлы қ қылған күни ай жарық болды.

Аўырыўыи жасырган әшкара болар,
Дацқын жасырған масқара болар.
Аўырыўдыц алдыи ал.

Қыйсайғапнап - қолүзлик,
Сорпадан - дузлық.

Дорт басқа, әжел басқа.
Барыцды жоқ деп жасырма.
Дени саўдыц тәни саў.
Қулқы десем - қулқыны,
Қулқыны десем қулқы өкпелер.

Ет - етке, сорпа - бетке.
Ас мазасы қартады,
Ол да неғизине гартады.

Иши өткенниц арты билер.
Палды сатып, оннан пайдалы не аласац?

Аспазшы п\Чта семирер.
Ҳоркимде бир қыял,
Ол қыялды ким тыяр?

Магап сүйенгенше,
Ишкеп-жегенице сүйен.

Қуўып баратырғанды усласам,
Тағы тоғызын усласам,
Бизики де он болар.

Аш болсац, от жақ,
Тоцсац, от жақ,
Қорқсац да от жақ.

Көлецкеге қарап кийим пишилмес.
Тамақ тоқ, көйлек көк.
Арба айдамақ - алмақ-салмақ,
Қос айдамақ - барып-келмек,
Сықпан сықпақ - жан шықпақ.

Тилегенниц қарнына.

Теректи қанша ийсен де, жоқары өсер.

Тапқаны тамагынан аўыспас,
Жутқаны жумырына жуқ болмас.

Шапан жамағанды корип едик,
Тақыя жамағанды жаца көрдик.

Биреўте асхапа керек,
Биреўге баспана керек.

Үйге жақынлағанда ийт озар.

Асы жоқ ал гын табағыца болайын.

Ийнеси өткен тесиктен сона да өтер,
Сона өткен тесиктен шана да өгер.

Наннан уллы порсе жоқ.
Аштыц аўы жүрмес.

Бир бөри өлип жатса,
Бир бөри күлип жагар.
Гошин жеп болған соц,
Туўрағаныц қурысын.
Пышық пенен қуда болсац,
Тышқан менен тап қылар.

Гегирдектен өткенниц бори гамақ.
Қазаны басқаныц қайғысы басқа.
Алдыца ас қойдым,
Еки қолыцды бос қойдым.
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Адамньщ өзин сорама,
Питкерген исин сора.

Көргенсиз сәлемсиз келип,
Рухсатсыз төрге шығар.

Арға тарпағанньщ арбасы майырылсын.

Батпан қоян,
Не қылып шүдигарда жатқан қоян.

Жигитте жүрек болса,
Баста қайғы болмас.

Күним мениц пырақта,
Кеўлим саған ырзаман.

Асыўдан аспаған түйеси қурысын,
Кеўилдегини билмеген төреси қурысын.
Аты аталмаған жигиттен,
Аты аталған жигилдик жақсы.

Кедип едиц жуўырып,
Не берейин суўырып.
Киси бахтын гилеген,
Өз бахтынан бос қалар.

Басы қатты болса, соцы татлы болар.

Көпке топырақ шашпа,
Көп жумысынан қашпа.

Болмайды пышақ жетесиз,
Өзи бодған жишттин,
Тегин сорап нетесиз?

Кәсип, кәсиптиц түби нәсип.

Асып қарама, басып қара.

Күншилдиц күнин бермесин.

Аттан тай, атадан бала,
Устаздан шәкирт озар.

Көрмей турып түцилме,
Көрмес көзиц менен үнилме.

Аланғасар адамнан ацқаў шықпай турмас.

Өлим - ортақ, даў - қонақ.

Ақсақал корсен, ата де,
Сөзинде жоқ қәте де.

Өлим сорағанға мийнет берер.

Ацсыз шыраны төгер,
Шылымды жығар.

Өли шыққан үй алдында жолбарыс жагар.
Күлип-күлип күнимди өткеремен,
Жылап жүрип нени питкеремен?

Қоян пақыр не қылсын,
Көрсе ҳәммеси жаў.

Өзи қылған өкинбес.

Кецге кен дүнья,
Тарға тар дүнья.

Кеўил - дәрья, көз - найза.
Үйицде саяқ сақлама.

Көп ишинде жыласа,
Кимниц аўзы қыйсаймас.

Қуманнын пулын ыбырсық қуртар.

Киши болса, иним де,
Дурыс жүрсе, жоқ минин де.
Келин керилип турмас,
Қайнага қарап турмас.

Бес күнлик өмирге,
Жүз күнлик тәтәррик.
Қумға қуйған билинбес,
Қызға берген билинбес.
Жер асыцнан жемес асыц көп болсын.

Кишкенени мақта, үлкенин мине.
Қудаға өкпелеген отарға көшер.

Суў жолын табар,
Сөз ийесин табар.
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Сүйексиз тил сүйек сындырар.
Ақ дегени - алгыс,
Қара дегени - қарғыс.
Сөзди бирде езбеден сора,
Бирде гезбеден сора.
Жәбирге сабыр шыдамас.
Билгенин - дәрья,
Билмегениц - тениз.
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Сәўир болмай, тәўир болмас,
Сыйыр болмай, айран болмас.

Суўықтыц қамшысы - жел.
Бәҳәр - қыстьщ азығы.

Үркер үйден коринсе,
Үш айдан соц жаз болар.

Жаўынлы күпи жанбаўырдан жүрме,
Қарлы күни қоныс излеме.

Үркерли айдьщ бәри қыс,
Саратан, сеннен қорқаман.

Жаўынлы күни желсемей
Үйицде тыныш жат қарап.

Ақыраггга урмаса,
Ақыретте де урмайды.

Жаўынлы күни жарма,
Қарлы күни қарма,

Аямәўиз алты күн,
Алты ай қыстан қатты күн.

Ағып суў бир кетсе қайтып оралмас.

Жаўзада жаўдай егис.

Таўлы жер булақсыз болмас,
Суўлы жер қурғақсыз болмас.

Қыльинын сүйреп қыс келер.

Таўдыц етеги жақын, гобеси адыс.

Қыстьщ қыраўлы күни,
Саў болар адамныц дени.

Жылан жылы жулыс болды,
Жылқы жылы урыс болды.

Қардығаш - бәҳәр нышаны.

Өткен булттан жаўын күтпе.

Өпепек кедди - жаз бодды.
Айдьщ он беси жарық, он беси қарацғы.

Наўрыздан соц кыс болмас,
Мийзаннаи соц жаз болмас.

Сүмбиде туўса сымпыйып,
Ат семирер қунтыйып.

Ыссы сүйек сындырмас,
Суўық жанды гындырмас.

Үш ай
Үш ай
Үш ай
Үш ай

Жарасығы болмаған жазы қурысын,
Ае-қатығы болмаған асы қурысын.

саўыным,
қаўыным,
шабағым,
қабағым.

Жаз өтер, қыс өтер,
Асықпасац, не питер?
Жазда жамыдғышыцды таслама,
Қыста өзиц бил.
Лүнья - шалқар көл,
Заман - ескен жел.
Дүнья 'га\'сылмас - әлўан,
Адам - жол жүрген кәрўан.
Жылдыц кедиси наўрызда белди.
Ғаз келгени - жаз келгени.

Жаз ақсыз болмас,
Гүз көксиз болмас.
Уарқ еттик, шарқ еттик,
Жаздыц өткенин билмей қалдық.
Уарқ еттик, шарқ еттик,
Қыс азықсыз қалдық.
Кеби кетип, азы қалды,
Қысы кетип, жазы қалды,
Жалацаяқ, жалацбас,
Жаз күниниц нышанасы,
Жипек койлекше, бедеў ат,
Бег жигиттиц нышанасы.
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Жазда ойга қонба, үйинди суў алар,
Қыста ойға қонба, үйинди қум алар,
Донге қонсан, үйицди самал аўдарар.

Ай туўса, әлем көрер.
Жаўза - жары қыс,
Саратан - саллы қыс,
Батар күнниц атар таны бар.

Қыстын гамын жаз ойла,
Жаздын ғамын қыс ойла.

Бәҳәрде ўәде етеди,
Гүзде гезек күтеди.

Мәўсимнин бири жаз болар.
Жазда тынышлық аз болар,

Жаз бар, қыс бар,
Асыққандай не ис бар?

Ай көрдик, аман көрдик,
Жана айларга сәлем бердик.

Көклемде бир тойдық,
Көбик қарда бир тойдық.

Палапаннан ғаз болар,
Қыс, бәҳәрден ж аз болар.

Күн қысқарып,
Шөмиш кеппес күн болды.

Ғарга ғаққылдаса, қысты шақырар,
Ғаз ғангылдаса, жазды шақырар.

Жуўаннын созылып,
Жинишкенин үзилер ўақты - бәҳәр.

Көп жамғырдан не пайда,
Қуяшлы жазы болмаса,
Сулыўлықтан не пайда,
Ақыл-ҳуўшы болмаса.

Жаздьщ бир күни,
Қыстыч мын күнине татыр.

Шағала келмей, жаз болмас,
Шағына келмей, ер толмас.
Шаппасан бедеў сыналмас,

Қаўыс, напақаады таўыс.
Қыста қысыларсан,
Жазда бир жазыларсач.

Қыс келатыр қыраннан,
Ғамыцды же бурыннан.

Айдын бетинде де дағы бар.

Ийт: жазға шықсам сүйектен қала саларман.

Биреўге жаз, биреўге қыс.

Өлме ешегим өлме, жаз келер.

Өпепек даўысын еситпей,
Күн жаўдырып ашылмас,
Күндеси бар үйдин,
Күнде шаўқымы басылмас.

Қыс кийерин жаз кийип,
Жарлы қайдан байысын?!

Жаз - саўын, қыс - ас-қатық.

Жаздьщ ғамын қыс көрмей,
Қыстьщ ғамын жаз көрмей,
Жарлы қайдан байысын?!

Ақыллы адам қыстьщ гамын жазда көрер.
Бәҳәрде бийғам болсан,
Гүзде пушайман боларсан-

Қыстьщ күни жуп шығар,
Жаздыц күни тақ шығар,
Ақырында жоқ шығар.

Жазды көрип қыс деме,
Қысқа ылайық исиц бар.

Қыс айында қус сақла,
Қус қазанда қайнайды.

Қыста арық алма,
Жазда жаўыр алма.

Өзимсиреғен қыздан қорқ,
Жазсыраған қыстан қорқ.
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Қыс деп айтпаў керек,
Жерде қары болмаса,
Қыз деп айтпаў керек,
Хош қылық, назы болмаса.

Шөжени гүзде санар.
Қар ерир, тон жибир,
Елге кенлик жетер,
Жаўын тынар, күн шығар,
Ерге тендик жетер.

Уақыт күтип турмас.
Қыста жатқан қара муз,
Мәўсими келсе ерийди.
Қыста шабағым, алдымда табағым.

Ысқырган суўықтьщ да
Ҳәдемей ўақты өтер,
Турмыстьщ түрли тартысы
Ш ыдамсыз женилди жилли етер.

Қыс та кетер, жаз да кетер,
Татыўлыққа не жетер.

Сүмбиле түссе суў суўыр,
Көлдеги балық қурыр.

Үйдиц жыллы-суўығын,
Қыс түскенде билерсец,
Кимниц сақый-сарацын,
Ис түскенде билерсен.

Уақтьщ кетти - бахтьщ кетти.

V-*

Ҳештен кеш жақсы.
Бүгин шынарг ўақты ж егсе қулар.

Күн де жаўмады,
Тонымызды кийер едик.

Ҳәккеден сақ қус жоқ,
Ўакты жетсе гор болар,
Адамнан мықлы зат жоқ,
Ўақты менен қум болар.

Егинди ерте жыйсац,
Қыста қарньщ тоқ болар,
Отыныцды ерте шапсац,
Ошақ алды ш оқ болар.

Ийтгүйнек те мәҳәлинде бир писер.

Муппан кегкен ақ қуслар,
Барып Мысырда қыслар.

Баягылар бағда қалды,
Бағ жыгылып, сууда қалды.

Қыс күнинин хожасы қурысын.

Аган пақыр баяғыдай емес,
Баяғыдай болса, аягыдай емес.

Қыстын күни қырық түрли.
Баягы жер қыймылдаганда бар едик.
Қыс өтер, жүзиқарашылық көмирге қалар.
Қысгьщ ози жеги ағайин,
Айыр ағаш пенен сегиз.
Қайырға қонған қуба ғаз,
Мәдийне қайтар гүз күни.

Аўырғаньщ кеше,
Ас ишкениц бүгин.
Кеше оны кише десе,
Бүгим қалай шеше дейди?
Кешеги норсе бүгинге олш еў болмас.

Кебир ашып уйысып,
Қатқан менен дуз болмас,
Шөптин басын ақ қыраў,
Шалған менен гүз болмас.
Коклемде қазақы менен жарыспа,
Гүздин күни шопан менен алыспа.

Бүгинги исти ертецге қойма.
Биз де батыр болармыз,
А гқа кисен салармыз.
Бүгин жарлы болсақ та,
Бир күн иске жарармыз.
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Дәўлетим келген ўақта,
Түйем кийик алды,
Ийтим қоян алды,
Түйем түлки алды.
Дәўлетим қайтқан ўақта,
Мени түйенин үстинен ийт қапты.

Сақалға ақ түсти - кеўилге дақ түсти.
Түске дейин мүйиздейсец,
Түстен кейин кийиздейсец.
Азанғы саўда - саўда,
Кешки са}'да - ғаўға.

Дәўлетим келген ўақта,
Қаққа жылым салдым,
Ишинен балық алдым.

Ацшыныц кешиккенине сүйин,

Д әўлетим қайтқан ўақта,

Балықшыныц кешиккенинен сүйин.

Жылымымды томар илип,
Суўдьщ астында қалды.

Герец қой кеш үркер.

Патшадан дәўлет кетсе,
Дәўлет қус туғырдан кетер.

Кешеги келген қасқалар,
Аўыл-үйди басқарар.

Бүгин - көл, ертец - шол.

Кешеги келген тоқаллар,
Атты минип қақацлар.

Тацдағы таўықтан бүгинги мәйек артық.
Сумсумды намазшамда табар.

Ертецги қуйрықтан бүгинги өкпе артық.
Бүгингисин тапқан ертецгисин ойламас.
Бүгин маған болса, ертец - саған.
Бүгинги ашыўыцды ертецге қалдыр.
Бүгинниц ертеци бар,
Ертецгиниц қыямети бар.

Тойға барсац бурын бар,
Бурын барсац орын бар,
Бурын бар да бурын қайт,
Урыс болар соцғысы.
Бурын туўғаннан ақыл сора,
Бурьхн қонғаннан қоныс сора.
Көлдиц қуты қайтса,
Үш жыл бурын қутаны кетер.

Ерте билм еген кеш билмес,
Бурынгыныц қойы мацырайтуғын еди,
Ендигиниц қойы аўзын ашар.

Кеш билмеген ҳеш билмес.
Көп жасағаны қурысын,
Өткенди билмеген соц,
Ерте гурганыц қурысын,
Өткен-кеткенди көрмеген соц.

Бурьшғыныц кисиси Ҳәзиргиниц кишиси.
Бурынғыны айтпасац, соцғы ядқа түспес.

Түслик өмириц болса,
Күнлик мал жый.

Бурынғы күним күн екен,
Қоцыр салқын жел екен.

Азанғы асты таслама,
Түски тамаққа қарама.
Тентектиц ақылы түсген кейин еиер.
Соқыр атқа қотыр ат,
Түстен кейин қосылар.

Тец түргелип, тец жатып,
Жол жүрер достыцды тап,
Сапарға шықпастан бурын,
Отырар орныц менен
Қатнасар қоцсыцды тап,
Үйицди жықпастан бурын.
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Хожа менен хожа Меккеде табысар.

Қыя басқан адымыц,
Қырық жылдан кейин де билинеди.

Ацшы қанша ой тапса,
Ац да сонша жол табар.

Қьщыр истин қыйсығы,
Қырық жылдан кейин де шығар.

Ат үстинде белиц талмас,
От астында бәле қалмас.

Қырыққа дейин көсе жақсы,
Қырықтан кейин өлсе жақсы.
Айгыр үйир жыйнайды киснеген соч,
Қытлар сейил қылар ер жеткен сонАғам алғанша,
Женгем жегенше.
Тандыр қызып турғанда,
Биз де бир пәтир жаўып алайық.
Шөп те - сәўиш,
Шөпшек те - сәўиш.
Бир жигиттиц тусынан,
Жети дүркин қыз өтер.
Ханнын тәшўиши елге түсер,
Халықтыц тәшўиши ерге гүсер.
Дарымшы емди билер,
Данышнан елди билер.
Дағлы адам дарымшы болар,
Жарлы адам жарымшы болар.

О т - ораз,
Ат - мураз.
Мал таппас еркек болмас,
Қурарын бергей,
Ул таппас ҳаялболмас,
Турарын бергей.
Жаўшы тилин сақлар,
Жыраўшы жырын сақлар.
Қуўырдақтыц көкесин,
Түйе сойғанда көресец.
Ақырзаман боларда,
Там үстине там түсер.
Ақырзаманда ақмақ бас болар.
Ақырзаманда молла көбейер.
Сәллеме сабан тығып алдым,
Алсам да өлип алдым.

Қассаптьщ қызы тез бойжетер.

Қоррандозға пал аштырсац,
Айтқаны келсе, ўәлийлик дейди.

Қасапшыға мал қайғы,
Қара ешкиге жан қайғы.

Салдырсац зикир порханға,
Қапылдырар қараспанды.

Хан гәззапты таныр,
Мал қассапты таныр.
Дақылды баладан сора,
Нақылды данадан сора.
Хәр сөздиц сыры бар,
Ҳәртүрли қыры бар.
Бозди бақыршыдан сора,
Сөзди нақылшыдан сора.
Ацньщ туўыўын саятшыдан сора,
Айдыц туўыўын сайғатшыдан сора.

Молланыц айтқанын қыл да,
Қылғанын қылма.
Молла билгенин оқыйды,
Таўық көргенин шоқыйды.
Айнанайын сәллем сеннен,
Ҳешким гүман етпес меннен.
Қай жерде даў бар,
Пөстек молла бар.
Қоржыны түскен хожада не сын болар?
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Қайсы әўлийе қыз шығарып береди,
Батпанға бермей жарымга жүреди.

Үсирден кеўсен шықпайды.
Билген молла оқыр,
Билмеген аўзын жыбырлатар.

Төрели бийде туўған жоқ,
Төресиз бийде ийман жоқ.

Қудай да талабында болсац береди.
Әўлийениц азғанынан қорқ.
Қуры тилеп жата берсец,
Қудай саған не береди?

Даўды даўлай билмеген,
Төресинен көреди.

Қудайға уры да сыйынар.
Төресиз бийдиц жазасы,
Гүман менен мойньща салар.

Урысқақ урыста емлеғтбейди, жерленеди.
Боларыцда болып өт,
Боз жорғадай желип өт,
Болмасыцды билген соц,
Болған ердиц қосын жек.

Гүўалы исти гүўа табар,
Гүўасыз исти гүман табар.
Бир даўда еки гүман жоқ,
Бир исте еки жаза жоқ.
Даўьщ жоқ болса, кепил бол.

Алдым жағадан, урдым жамбасты,
Қарасам, астында жатырман.

Парахор бий - жалтац.

Бир дигири қалғанша айдай бер.

Түрли-түрли заман бар,
Заманға қарай ҳамал бар.

Астындағыны алты ай излейди.
Албыраған тез болдырар,
Аўзындағысын алдырар.

Қумырысқаньщ да тасыньщ,
Батпан екени тәцирге аян.

Қурама,
Меннен шыпта сорама,
Меннен шыпта сорасац,
Мийнетице тура ма?

Доцыздан түк тартсац да пайда.
Қазыға барсац қуры барма,
Бир нәрсе алып бар,
Алып барсац жалт қарар.

Қайтқан малда қайыр бар.

Даўагериц қазы болса,
Дадыцды алла берсин.

Қашпақ-қуўмақ ердиц иси,
Көшип-қонбақ шарўа иси.

Шайтанныц шәринен,
Патшаныц қәҳәринен сақла.

Қаршыға са/1ыў не керек,
Қусыц өлди ме арықтан?
Ш ымш ықуслай бер жарықтан.

Абырай - ақсақал болғаныц,
Болыс болсац адам жер-ец.

Қойға қоцыраў жараспас.

Еки бий даў даўлайды пул шығармай,
Аш бөри қойды жейди қан шығармай.

Тис тиске тиймесе, ас емес,
Аяқ жерге тийсе, көлик емес.

Мыц пайғамбардан бир қуда,
Мыц суўпыдан бир ийшан артық.

Урыныц қолы қысқа, арты қуўыс.
Уста, устадан - нусқа.
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Атты қойсац баққы ға,

Үйге үйсец де жетпес.

Дәс қоярсац шапқыға.

Хан қайнаға,
Мениц айтқан созиме инан, қайнаға,
Бизиц журтты журт болсын десец,
Қара қазыны орнынан ал, қайнаға.

Адам минсиз болмас,
Ҳайўан көнсиз болмас.
Ж екке ж үрип ац аўлағаны,
Ацшылықты кәсип қылғаны.

Хан қалпағы қыйсаймас,
Қыйсайса, дүзелмес.

Сораса бақырып айтқанныц,
Нышаны терис қайтқашгыц.

Ш өллесец ш опанға,
Аш болсац дийқанға бар.

Сақал-ш аш гы қыраў басқаны
Ж игитликтиц қуты қашқаны.

Жасыцда қалжыц болсац,
Үлкейгенде мылжыц боласац.
Атақлы устаны ц үйинде ағаш пышақ.
Дузшыныц пиязшыдан хабары бар.
Темирш и пышаққа жарымас.
Қусшыныц қуры оцгимеси.

Қатырмайы көп болса,
Япырмайы көп болар.
Алыс ж ерде бүлингеннен,
Ж ақын ж ерде күлип жүр.
Ай жарықта адасқаны аўықтай болар,
Кетегинде жатқан шөже таўықтай болар.

Қарш ыганыц қыраны бар,
Бабын гаппай ац алалмас,
Қәлпениц де жаманы бар,
Бабын таўы п қус адалмас.

Төбелеген гүўеллер,
Ноқталаған жүўенлер.

Атын шаппаса да шулғысын,
Қусыц алмаса да қылғысын,
Оғыц тийсин де, сынсын.

Сумырай келсе суў қурыр,
Қассап келсе ет қурыр.

Қоян көрген қыйқыў салар,
Қасқыр көрген естен қалар.
Қәлемегенге ал дегениц,
Қәлеўш иден айра түскениц.
Атқа урсац тағаады,
Көкпарда көр ағаады.
Устаға там ақ астырған,
Ж утына, жутына уйқыға кетер.
Уялмаған қызармас,
Ҳаслы келте узармас.
Кебир жерге туқым сепсец,
Күйдирер де шығармас.

Ж екен басы жел болмаса шайқалмас.

Ж игит болсац копир сал,
Көпш иликтен алғыс ал.
Ж игит болсац ағаш ек,
Саяласын кепш илик.
Ш арўа болсац малы семиз,
Боласац уш ан тециз.
Уйқы оры н таад ам ас.

Қудықтан суў ишкен,
Қазғанға рахмет айтар,
Ағаш ты көлецкелеген,
Еккенге рахмет айтар.
Даўлы болып, жақсыға барма,
Аўырыў болып, тәўипке барма.
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Хан қарашасыз болмас,
Даў арашасыз болмас.

Мал суўғарған шәўп дейди,
Ж үк көтерген ҳәўп дейди.

Есапсыз адам - есиксиз үй.

Азар келсе қанатқа,
Қаршыға қалар ушыўдан.

Түйе жүктен кутылмас,
Ат арбадан қутылмас.

Қызыл гүл еккенниц қырманы болмас,
Жақсы яр тутқанньщ әрманы болмас.

Шабандоз шапқыш атты сүйеди.
Тар жерде тамаша болмас,
Оцашасыз исиц оцбас.
Алты ай баққан арықгы,
Бир күн урынған өлтирер.
Заманыц түлки болса,
Тазы болып шал.

Бақшаны күтсен бағ болар,
Отырыспасы ўағ болар.
Уйқы менен өли тен,
Бөлисикте тири тенҚойлы жерде қора бар,
Жантақлы жерде сона бар.
Зорлық,зорлықтын кейни қорлық.

Адамды турмыс бийлер,
Қамырды ҳаял ийлер.

Алган - алғандики,
Ат - мингендики.

Жылқыньщ өз туяғы өзине ем.
Суу аққан жеринен агар.
Кийик-қулан табылмай,
Түлкини менсинбей бос келдик.

Көзди ашып жумасац,
Өзиц қашып өзин қуўасан.
Ш өпти көрсен қалый билме.
Тек жүргенше тегин исле.

Урагуғын адамға ийт те жарақ.
Ат жүгирмес, бақ жүгирер.
Жаўын булт бирден гезер,
Ол ҳәм буйрықлы жерин гөзлер.

Қатты барған жерице,
Әстен жүрсен де барасац.

Қырсықтан ис питпес.
Есапсызда елиў қулан болар ма,
Мьщ сағал шубырып жүрер ме?
Сабағында сарғаймасан,
Қызылында қызарарсац.

Шебердиц иси шерик,
Ш ешеннин тили шерик.
Аўзы қулыплы,
Тис ашпаса, тил ашар.
Уста менен жақын болсац, исиц питер.

Әжелсиз оттан да қутылар.
Көптен қашқан орынсыз қалар,

Қайырсыз бойдақтан,
Қайырлы қойшы артық.

Бир тана тоғай боқламаса,
Тоғай оны жоқламас.

Қайырсыз байдан,
Қайнатқан қара суў ар гық.

Гези келсе кеме де арбаға минер.

Қуланныц қасыўына мергенниц басыўы.
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Бир бас - бәле бас,
Еки бас - мәрдана бас,
Үш б а с - қазан ас.

Бәзиргенниц кеткени көринбес,
Келгени көринер.
Берим бекли жерден жол ашар.

Мынды сайлаған бирди алар,
Қалғаны өзимизде қалар.
Өмирге орнек салмасац,
Дүньяда болғаньщ бип-бийкар.

Бөлар ис болды, бояўы сицди.
Берсе - ал, урса - қаш.
Бес күним - хош күним.

Кетпен турып, бел турып,
Саннан қалдық, әлҳәббиз.
Шайырдан сөз қалар,
Шеберден бөз қалар.
Бир шыбынды өлтирсец,
Екиншиси қонар.

Болған исти айтсац - ғыйбат,
Артық айтсац - дөҳмет.
Гүресте жығылған әмел үйренер.
Гүл ашылмаса, бүлбил сайрамас.
Гөнесин қорлаған қор болар.

Аў қанлы бөлсын.
Гә пирден, гә мүрийдтен.
Асыққан ылайға батар.
Гөнени тасла, жацаны басла.
Асыққанға қасығар.
Ер-ҳаялдыц урысы - жаздыц жаўыны.
Алғанныц сөцы қарыз болар.
Етикшиниц етиги таўсылмас.
Ақ кирсе де, ац кирмес.
Аларыцды билсец де, аллаца қара.
Айыбын жасырған оцбас.

Ешекти жүкке алып бар,
Я жүкти ешекке алып бар.
Ецбек етсец, емерсец,
Кәмалыца жетерсец.

Аты бардыц қанаты бар.
Ағашты ишинен қурт жейди.
Арпа жығылса, қап таярла,
Буўдай жығылса, сабанхана таярла.

Ергенексиз егилген,
Тәрбиясыз сақланған.
Еки аяқлы еки күнде келе болар.
Еккенге бар, екпегенге жоқ.

Абырай алайын десец, артық исле.
Мийнет қас пенен көздиц арасында.
Билсец, бас ал,
Билмесец, жас ал.

Есиктен орын тапсац, төрге өтпе.

Биреў қазар қуйыны,
Биреў ишер суўыны.

Жантақ ызғар болса да,
Тикенеги қуўрақ.

Бар кисиниц базары қасында.

Желдиц соцы - жаўын,
Ойынныц соцы - ғаўта.

Бир жыл қоян шарығы.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Қуры ағаш жанар-сөнер,
Ҳөл ағаш ган ҳасыл өнер.

Жер шала, булт ала.
Жатқан тастыц астынан суў өтпес.

Уста ислемес, қурал ислер.
Жер - дала,
Қуда - пана.

Алыўтпыдан қалмас,
Айтыўшыдан қалар.

Жарагынды әкене де инанба.
Ҳәр замаиға бир заман.
Жылқыныц оти болмас,

Қустын сүти болмас.

Мийнетлиге қара жер ойылар.

Желге - жарғақ,
Аязга - кийиз.

Темирши тоғаға жалшымас.
Гүлдирмама гүлдиресе де, жаўын сол екен.

Жойтылған оқты атқан оқ табар.
Жүйрикке майдан жарасар.

Жана шопан шарўадар,
Баққан қойы дәрбадар.

Жатқан өгизге жем жоқ.

Жүзикти соққан ҳәм бузады, ҳәм дүзейди.

Инге кирсен, аўзы бар.

Жақсы жыл көклемде билинер.

Ислеген қолдын пулы коп.

Кәсипсиз кисиге ис жоқ.

Ийти жоқтьщ ийтжалагы да болмас.

Аз бил, саз бил,
Аз исле, саз исле.

Ислемеген тислемес.

Арпа-бийдай ас екен,
Алтын, [ү-мис тас екен.

Коп жасаған билмес,
Көп оқыған билер.

Дийқаншылық үлкен дәс,
Шарўашылық оған ес.

Күн отер, ай отер,
Ҳәрким ҳәр жаққа кетер.

Бир жыл тут еккен киси,
Жүз жыл гоўҳар тереди.

Нәўбе ги келген жерге бар,
Дәўлети келген ерге бар.

Кебир - жердии көрпеси,
Ж аўын ж ердиц сорпасы.

Питкен истин мини жоқ,

Пигиргеннин кеми жоқ.

Жалгыз тайды үйреткен,
Сейис болып аталмас,
Жалгыз терек көгерткен,
Багман болып аталмас.

Сүриўдин арыгы да болар,
Семизи де болар.
Сүриўден айрылған қойды қасқыр алар.

Туқымын тап та, жерине бар.
Үйренген жерде қалмас.
Урыньщ көзи олжада.

Қылығьщ бәт болса, исин тан болар.

Биймезгил жаўғаи қар,
Жерге түспей ерийди,
Ерте көмсен ураны,
Жаздан отсе ширийди.
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Қаўыньщ ерте писсе,
Базардыц нырқы қашар ма?

Суўдыц ж ерге сицип аққанынан қорқ,
Ж иғигтиц жерге баққанынан қорқ.

Ҳақ ис наҳақ болмас.

Төгин төкцей, егин питпес,
Үйренбесец, билим питпес.

Ексен жерди қацдырып,
Аласацөпим жандырып.
Әкен мурап болганша,
Жериц ой бодсын.

Қаўын жесен, сәҳәр же,
Сәҳәр жемесец, бәҳәр же.
Жер де берсец береди.

Бир гүп шецгелди,
Мыц жыл қораласац да, бағ болмас.

Суў гезегинен қалган,
Он еки ай аш қалар,
Дигирман хезегинен қалған,
Бир күн аш қалар.

Заманы бирдин ҳамалы бир,
Қырманы бирдиц самалы бир.

Тогин - жер ырысы,
Егин - ел ырысы.

Жүўерини жерине сеп,
Нан ийманнын арқаўы.

Екпеген жерге көгермес.

Қапта қалғанша, тапта қалсын.

Гәп унда емес, бийдайда.
Сорлы жерге ақбас шығар.
Өскен теректиц тамырын шаппа.
Қапқа түскен қатындики.
Суўды сагасынан тый.

Қанш а суўырсац да,
Гоне қырманнан дән шықпас.
Қысы менен жуп шыгыр,
Жазы менеи тақ шығыр.
Ақырында жоқ шығыр.

Бурын ексец, бурын орарсац.

Әспеклеп суу ишкен,
Зорыгып уү ишкеп менен тец.

Батыр ж и г и т -е л ырысы,
Жамгыр - жер ырысы.

Гүли уш ын тикенекти де суўғарасац.

Егин ексец, ерте ек,
Ағаш тиксец, бәҳәр гик.

Саялық екпеген салқында жатпас.

Салы суўға тоймас.

Сорлы жигитке сортақ жер тап болар,
Егини көгермей-ақ жоқ болар.

Туқым сеппей, дақыл болмас,
Әўлийеден бақыл болмас.

Ағашы аласа болса да,
Мийўеси гамаша.

Себеп пенен шерик болар,
Айтыса жүре мойын оргақ болар.

Қарамық езин баг санар,
Төбе өзин таў санар.

Ағаш екпеген саясында жатпас.

Дийқан болсац, шүдигар ет,
Молла болсац, тәкирар ет.

Суўсыз жердиц аты ийесиз,
Удсыз ердиц малы ийесиз.

Жер тегис болмай,
Нәл тегис болмайды.
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Не ексец, соны орарсан-

Суў қаймағы муз болар,
Сорлақ жерде дуз болар.

Көп мақтаган қаўыныц,
Қәмек шықса қәйтесен?

Жер - ырысқал киндиги,
Дийқан - жердиц гилти.
Ислемеген дийқанға жарма қайда?!
Дийқан жаўында тынар,
Балықшы даўылда тынар,
Шопан өлгенде тыиар,

Пәлегинде қаққан ба десем,
Түйнегинде урған екен ғой.
Гүриш арқасынан 1 үрмек суў ишер.
Ай қораланса, айдарыцды сайла,
Күн қораланса, гүрегицди сайла.

Себеп пенен сорпа болар,
Бәне менен қаўын ортақ болар.

Ҳәррениц палы да, зәҳәри де болар.

Асықпаган суў ишер,
Асыққап уў ишер.

Жерди сүрсец, гүз сүр,
Гүз сүрмесец, жүз сүр.

Тебеннин ушы топырылып,
Биз болғысы келеди,
Кебир уйысып агарып,
Дуз болғысы келеди,
Кербаз қайтпа сыланып,
Қыз болгысы келеди.

Барсац - аларсац,
Ексец - орарсац.

Суўсыз егин өспес.
Жер астынан көк шықты,
Еки қулагы тик шықгы.

Кок еккен егин,
Ишерсец тегин.
Күйеўге шекпен жарасар,
Дийқанға кетпен жарасар,
Бел менен балта, орақсыз,
Гүрек, жаба жарақсыз,
Гердийип жүрген дийқанныц
Есигин тепкен жарасар.

Ерте ексец, ерте орарсац.
Дийқан болсац жап жағала.
Ерте шықсац,
Алдьщнан күн шыгар,
Кеш шықсач - түн шығар.
Дийқан болсан, басында бол,
Шарўа болсан, қасында бол.
Сийсериге күни жетти,
Онсериси қайда кетти.
Терсен, аласан,
Ексец, аласаи,
Толмаса, бос қаласан-

Дийқан жылда әрманда,
Балықшы күнде әрманда.
Жер тоймай, ел тоймас.
Дәстүрхан корки - нан-шөрек,
Ҳаялдыц корки - шүберек.
Бийкарга барсам жетер,
Ыргалыў менен күним өтер.
Бақшаны бақсац бағ болар,
Күтпесец жантақ болар.

Күн бир жаўса, герек еки жаўар.
Асыққанда «ләббай» табылмас.

Бир күн бурын тухым екеец,
Ҳәпте бурын орасац.

Қос айдаған бала жесин.

Бирин кессец, онын ек.
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Жерге де жегизсец жегизеди,
Жегизбесец «үақ» дегизеди.

Алты күн атан болғанша,
Бир күн буўра бол.

Жер - ғәзийне, суу - алтыи.

Ат минбеген ат минсе,
Ш аба-шаба өлтирер,
Тон киймеген тои кийсе,
С и л ке-с и л ке тозд ыра р .

Жер тойдырар, от күйдирер.
Жердиц көрки - дақыл,
Ердиц көрки - ақыл.

Алыстан шабынған буўраньщ күши болмас.
Борай-борай қар жаўса,
Боран атты өлтирер,
Аз адам коп адамды,
Үлкен ойға шүмдирер.

Жерлери болса тақыр,
Ерлери болар пақыр.
Жерлериниц дақылсыз болганы,
Ерлеринин ақылсыз болганы.
Дийқан жерин, балықшы колин мақтар.
Егиўге тары берип,
Жериме жары болды.

Бир бийеде еки емшек,
Бири кетсе, сүти жоқ.
Бир түйеде еки өркеш,
Бири кетсе, күши жоқ.

Жерли адам аш болмас.

Буғанын ҳарамзадасы,
Бузаўдын арасында жүрер.

Жарымшыға жер берсен,
Жер ийесин қуўып шығар.

Барымтадан алғап мал емес,
Қуўып алған қун емес.

Ошақ отынға тоймас,
Жер жаўынға тоймас.

Тулпардьщ үйири бир, отлаўы басқа.
Тулпар тобын табар.

Туқымын ал да, жерге бар,
Көгермесе, маған кел.
Шөп - жердин өз баласы,
Егин - өгей баласы.
Мөлдекшиге жер берсец,
Өз-ичди қуўып шығар.
Атуслаған азабынан қутылар,
Ер услаған ечбегинен қутылар.
Алтын ериц атқа тийсе,
Алтынын ал да, отқа сал.

'Гулпар питпес,
Питсе, кетпес.
Туяғы пүтин тулпар жоқ,
Қанаты пүтин сункар жоқ.
Түйе коп болса, жүк сыймас.
Түйе өлген жерде жүк қалар.
Ат аўнаған жерде түк қалар,
Атаи аўнаған жерде жүк қалар.
Түйенин ганығаны - жантақ.

Ат айында қулынлайды,
Бийе жылыида қулынлайды.
Айғырды неден қойсан,
Атты да соннан минесен-

Шидерли ат - өз атыч,
Тусаўлы атга гүман бар.
Шарўанын түби - кецес,
Саўдагердин түби - қарыз.

Атлы - батыр, атсыз қарап жатыр.
11 - Қарақалпақфольклоры
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Шаршап минген ешек аттай болар,
Аш болып жеген пәтйр қанттай болар.

Адамды исинен билесец.
Малды тисинен билесец.

Ешки егиз туўып, қойдан аспас,
Ийт сегиз туўып, елден аспас.

Енеси тепкен қулынныц ети ауырмас.
Тышқақ ылақ иаданы бүлдирер,
Дәлдалшы көбейсе, қаланы бүлдирер.

Қойлы бай - қорлы бай,
Жылқылы бай - сылдыр бай.

Қой семиз болмай толи оцбас.
Өриси жақын о г отлайды,
Ауылы жақын ас ишеди.

Жайлауы отлы болса,
Малы сүтли болар.

Малды қуртайын десец, пул ет,
Дәнди қуртайын десец, ун ет.

Қорац тоды қой болса,
Күнде үйде той болар.

Ортақ өгизден өз бузауым жақсы.
Қойшы қызы қой келгенде урш ық ийиреди.

Мал - адамныц бауыр ети.

Бакыра\п,1к түйениц бары жақсы.

Мал қулыннан, ақша тойымнан жыйналар.
Ада қойды боле қырққан жүнге жарымас,
Мусылманды кәпир деген динге жарымас.

Малым - жанымныц садақасы,
Жаным - арымныц садақасы.

Бир минсец де жорга мин,
Бүлкилдесин бүйириц,
Бир уртласац да май уртла,
Гилкилдесин жүрегиц.

Жортақ аггыц жоқлыгы жақсы.
Жойылып табылган мал олжа,
Аўырып жазылган жап олжа.
Жүйрик сыннан айырылар жалы кетсе,
Жигит сыннан айырылар, малы кетсе.

Аттыц адымы үлкен,
Түйениц табаны үлкен.
Ат туяғынан ақсайды.

Желини сау қой қосаққа жүрмес,
Күшине толған нар буйдасыз жүрмес.

Қырда қырық қой суў ишсе,
Ойда огыз кой нәҳәр алар.

Терли қулан жерли қуланды козгайды.
Қашаганнын кесири жуусагапга тийер.

Ийт үрер, кәрўан кошер,
Үре-үре үни ошер.

Өриси басқаны пада қосар,
Үйири басқаны ноқта қосар.

Түйени жел ушырса,
Ешкини аспанда көр.

Уйқыдаған уйқы алар,
Уйқыламаған жылқы алар.

Ақсақ қой түстен кейин мацырайды.

Ўәдеси күшли болса, ийеси алар,
Айғыры күшли болса, үйири толар.
Урысы күшли бодса, ийеси олер,
Айғыры күшли болса, бийеси өлер.

Кошкенде көлик тиймеген,
Қонғанда мииип отырар.
Атыц арық болса, бир шап,
Отыныц аз болса, бир жақ.
Жорға минген жолдасына қарамас.
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Мал малға, адам адамға уқсайды.

Ж олбарыстыц еркеги де,
Урғашысы да мал алар.

Көп түйели киси қырға шығар,
Бир түйели киси несине шығар?

Татыў үйирдиц ақсағы билинбес.
Өгиздиц өзи өлсе де,
Козиниц адасы қалмас.

Қошқар болар қозыньщ,
Мадлайлары доц болар,
Аға болар жигитгиц,
Етек-жени кец болар.

Ж олбарысқа шапқан ийт,
Ийесин кории гурса,
Қарыўлы болар.

Мейилли ат суў ишер,
Мейилсиз ат суў кешер.

Ишетуғыныц май ма, шарўа,
Май ишсец, кеўлиц жай ма, шарўа?

Ешек минген ецбегин мииер.

Еплемегенге бәри түўел.

Ҳәркимнин де бир жайы бар,
Жарлыныц бир ешкиси бар,
Өзине ылайық майы бар.

Қатық төгилсе, жуғы қалар,
Айран төгилсе, неси қалар?

Ешкиниц әжели жетсе,
Шопанныц таяғына сүйенер.

Ешектин ақырына атты байласан, тәпси урар.

Тайдан атым болмаса да,
Қойдан атым бар.

Санамағанға бәри түўел.

Шарўаныц да малы гуўар,
Бир қарасы еки болар.

Арт ети, мойын ети,
Бәри бир қойдыц ети.

Кишкентайды мақта,
Үлкенге мин.

Қара қойдыц терисин,
Сабынлап жуўсац ағармас,
Бир ағарған сақалыц,
Екинши қайтып қараймас.

Аўырыўда аўсыл жаман,
Мальщ болсын соннан аман.

Қартац қойдьщ сырты қотыр,
Қарны менен майы дәмли.

Айран сораған шедегин жасырмас.
Топ бергеиде тай озар,
Табаны қызса ат озар.

Өгиздин шақына урсац,
Туяғы сырқырайды.

Босекиде бар озар,
Көл қурыса, қуйы озар.

Тыйып ишсец, тай аларсац,
Қыйып ишсец, қой аларсац.

Биреўдин баспағына өлим тилесеи,
Өзицнин өгизиц олер.

Түйебойына исенип, ж ылданбос қалыпты.
Жабағы тай деп қорлама,
Жолға шықса ат болар.

Атқа минген жигиттиц,
Тайға тақымы толмас,
Жорға минген жигиттиц,
Қудайы есинде болмас.

Тойға шаппаған атыцды,
Әкецниц асында шабасац ба?

Сыйырдыц бузаўын жибермесец, иймейди.
Бир қумалақ бир қарын майды ширитер.
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Байдьщ кш! малынъщ ишинде,
Жарлыныц жалғыз малына ушпа тийеди.

Арба-өгизиц бар, сен көш.
Жалғыз шапқан ат жүйрик.

Қудайдьщ айдап жүрген малы жоқ,
Биреўден алып биреўге береди.
Тапқан биреўин сояр,
Таппаған екеўин сояр.

Қой көрмеген қой көрсе,
Қуўалай-қуўалай өлтирер,
Қыз көрмеген қыз көрсе,
Уўалай-уўалай өлтирер.
Семизликти қой котерер.

Басьщ екеў болмай,
Малыц екеў болмас.

Ат асықтай, түйе қозыдай.
Ат көрип аяғы талды.

Бөлингенди бөри жер.

Мал үйирин табар.
Нақыл қайдан шығар, ой болмаса,
Кийиз қайдан шығар, қой болмаса.

Аталасгьщ аты озғанша,
Аўыдластьщ тайы озсып.

Қорқақты коп қуўсац, батыр болар.

Жуўас тананы падашы минер.
Қошқардыц қуйрығы үзиледи деп,
Бөри аштан өлген екен.
Жаныады алған малыцды ҳәм алар.

Әцгиме бузаў емизер,
Бузаў таяқ жегизер.
Берейин десец, нец жоқ,
Бес ешкиц бар, пейлиц жоқ.

Қуйрығы жоқ, жалы жоқ,
Қулан қәйтип күн корер.

Сейил ҳем сейил,
Батпаққа батқан ҳәм сейил,
Оған баққан ҳәм сейил.

Ат айлығын ойлайды,
Түйе жыллығын ойлайды,
Ешек еки аяғыныц тығын ойлайды.

Маллыныц малы күйер,
Малсыздыц жаны күйер.

Сорлыныц аты күнде шабылар.

Тисйц тисице тийсе, ас емес пе,
Аяғыц жерге гиймесе ат емес пе?

Атлыныц несийбеси алтаў,
Ешеклиники екеў,
Сиз турыпсыз тикейип,
Биз турыппыз тикейип,
Жерге түскен қамшыны,
Ким алар екен ецкейип.
Қатарда нар болса,
Жүк жерде қалмас.
Жүкти нар көтерер,
Шығынды бар көтерер.
Ылақ мацырай суў ишер,
Жетим жылай күн кешер.

Қой көрмесек те, қый көрдик,
Ешкили байдыц қызы едик.
Буғаныц малға санлығы жоқ,
Хожаныц елге санлығы жоқ.
Атқа бергисиз қунан бар,
Қызға бергисиз жаўан бар.
Бай сойыўга қой таппай,
Жарлыныц жалгызын сорайды.
Генже қозы сүт пенен жетилер.
Маллыныц жүзи жарық,
Малсыздыц бети шарық.
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Арқадағы ноғайға,
Қой бақтырған қудайым.

Аты өлип, байтал қалса,
Ер пияда болмас.

Малы өскенниц мурты өсер,
Улы өскеннин урты өседи.

Атан өлип, бота қалса,
Жүги жолда қалмас,
Ата өлип, бала қалса,
Жолы қуры болмас.

Қозыньщ олгенине қыйналмаймаи,
Қойшыныц жылағанына қыйналаман.
Ат табылар, майдан табылмас.

Атын аяған жерге қарайды,
Қусын аяған көкке қарайды.

Ешек жүрер қатқақта,
Молим болар батпақта.

Егизлеп төл өсер,
Ецбеклеп ер өсер.

Атқа мипдик, атанға миндик,
Төрг түлик пенен күнелттик.

Тай ат боламан дегенше,
Ийеси мат болар.

Ақсақ қой жатып семирер.

Сыйырыц жинли болса,
Ҳәўкесин қасы.

Жүзден - жүйрик,
Мыцнан - тулпар.

Байтал шаўып бәйги алмас.

Арба ийеси айҳайлайды,
Өғиз ийеси оцменлейди.
Теке болса ғөр болсын,
Балаларға са\'ын болсын.
Ат сақлаған аш болар,
Атланып кетсе тоқ болар.

Қой соярыц кедгенде,
Соярсац да қоярсац,
Қой соймасьщ келгенде,
Айтарсац да қоярсац.
Қырда шыбын жаўса,
Кесиртке бир-бирлеп тамар.

Мал ийеси изшил.

Даўыл болмай жаўын болмас,
Ийт баласы саўын болмас.

Атқа таға қакса,
Бақа аяғын котереди.

Бедеў аттын жорғалағаны айып,
Тазы ийттиц үргени айып.

Байтал минсец, қулын жырақ.

Ҳәм дайымныц үйине барайын,
Ҳәм тайымды үйретейин.

Атыц шыға шапсын.
Қуланныц отлаўы бир,
Жуўсаўы басқа.

Бори қанша қар гайса да,
Бир қойлық ҳалы бар.

Нардыц көрки - гүркиреў.

Қыяға питкен қамысты,
Шамасы жеткен нар жейди.

Қорқса да, қорқпаса да қой өлер.

Ешек те бир, жаяў да бир.

Сойсац да, соймасац да қой өлер.

Дүз жарасыгы жанлық,
Үй жарасығы сандық.

Түйе өлип, бота қалса,
Жүғи жерде қалмас,

Сорлыныц малы сорга батып өледи.
www.ziyouz.com kutubxonasi

166

Қой асығын қольща ал,
Қолыца жақса, сақа қыл,
Жасы киши болса да,
Ақылы асса, аға қыл.
Қаназат жууырар ғунан күйинде,
Қыз патша болар ата үйинде.
Ат берсеи - үпшини менен,
Ер берсец - копшиги менен.
Жалгыз болсац, түйе сақл а,
Жарлы болсаи, бийе сақла.
Парықсыздыц белгиси,
Байталын сатып ат етер,
ДостЫныц кеўлин қалдырып,
Душпанньщ кеўлин шад етер.
Мыц ябы шапса да,
Жете алмас бир тулпарға,
Мыц ғарға ғақылдап,
Золел етпес бир суцқарға.
Жүйриктен жүйрик шықса,
Еки аяғы тыпыр-тыпыр,
Ш еберден шебер шықса,
Еки қолы жыбыр-жыбыр.
Жылқыдағы боз айғыр,
Қуўып қулын шайнамас.
Ябы да болсам буўданман,
Сәтли күни туўғанман.
Ешек өзин төмен демес бедеўден,
Сатағойсац, базарында беллиди.
Жорға емес, жойылғыр,
Жоргаламаса, сойылғыр.
Боз ат тәлимсип жем жемес,
Ғарры ат бәйгиден келмес.
Шабысы жоқ төбелден,
Териси кец ябы артық.

Соймасац қан шықпас,
Қуры жағдай айтқан менен,
Қызыл тилден мг1Л шықпас.
Мал котереди өлимди,
Дос котереди кеўилди,
Малыц да, достыц да болмаса,
Сонда корерсец көримди.
Тәнекейдики қуйрығыныц ушында.
-Ө л и м , қайда барасац?
- Бардыц малын шашаман,
Жоқтыц артын ашаман.
Байда май болса,
Жарлыда дуз болар.
Дүбир шықса, тулпар турмас,
Қыйқыў шықса, суцқар турмас,
Урҳа-урда батыр турмас,
Тийкары жасық болмаса.
Байталлыға қымыз бер,
Барсац, қарыў қайтар,
Тамақ берсец, балаға бер,
Дуйым журтқа айтар.
Белдеўге бедеў байланса,
Ердиц үйде болганы.
Өгизди ерге салма, қанатыц сынар,
Ақмаққа ақыл айтиа, сағыц сынар.
Жылқы - малдыц патшасы,
Түйе - малдыц қасқасы.
Кәрким көликболмас,
Шашым саўын болмас.
Қасқыр да аштан өлмесин,
Қой да ҳарам өлмесин.
Озып келген кокшениц,
Бермейсец бе байрағын,
Озалмаған шабаннтлц,
Аямацыз дойнағын.

Сойсан, көзи өледи,
Соймасац, жигиттиц өзи өледи.

Жуўас айгыр үйирин ябы баслайды.

Ойнақлаған бузаў о г басар.

Ат туяғын тай басар.
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Жалғыз қойдыц қатығы иркит болмас,
Өзи туўган жигитти иркип болмас,
Көлде мыц қарақус шақырса да,
Илерине келгенде бүркит болмас.

Бир миниўге ат берме.
Ажарлы мал - базарлы.
Ат - бир тецге,
Абырайы - мыц тецге.

Мен де қарап жатырганым жоқ,
Бир қуйрықты таўлап жатырман.

Таяр атқа ким минбейди.
Ат киснесе, үйирин сағынар,
Ер еснесе, елин сағынар.

Өзи гарлан буўрылдыц,
Боз болғаны орынсыз.

Қулынлаған бийеден,
Қудықтағы суў қалмас.

Мал асырасац, қой асыра,
Қолыц кетпес шарадан,
Ийт асырасац сыртланнан,
Қойды бермес қорадан.

Жальг сулыў наз бедеў,
Адым урып шабар,
Жалғыз шапқан жүйриктиц,
Аяғын гомар қағар.

Қой семирсе қабыргасы киширейеди.

Аяғым ақсақ тулпарман,
Шаппаға арқам қозғар,
Арқасы питеў, жалы берк,
Жарысса.м, ябы озар.

Түйениц үлкени көпирде таяқ жейди.

Атлыныц неден ғамы бар,
Пияданыц шықпаған жаны бар.

Атлы жолдас болар ма арба менен,
Жортақ жолдас болар ма жорға менен.

Қасқадан ала туяқ туўар,
Қышымадан қуршацқы туўар.

Түйеге жантақ керек болса мойнын созар.

Ат еринли келер,
Ер мурынлы келер.

Алп анадан, ат бийеден,
Нартайлақ туўа бермес ҳор түйеден.

Еки ат тебисер,
Арасында ешек өлер.

Алпар -а я д а н ,
Тулпар - бийеден.

Әдил заман болса,
Бори менен қозы бирге суў ишер.

Бир бийеден ала да, қула да туўар.

Еме билген қозыға,
Еки саўлық тец ийеди.
Аш адамға сыйырдыц шақы да жумсақ,
Тоқ адамға қой гөши де қатты.
Қойды мен бағаман,
Гүбини Тацатар писеди.
Кисиниц малы киснетпес.

Ат - адамныц қанаты,
Ас - адамныц қуўаты.
Атты қамшы менеи емес,
Жем менен айда.
Тулпардан қалған туяқ,
Суцқардан қалған қыяқ.

Ақырғаны жағымлы болғанда,
Ешектен қымбат зат жоқ.

Айран ишкен қутылар,
Шелек жалаған тутылар.

Қой жүзге жетсе,
Териси мыцға жетер.

Үйирли қойдан қасқыр да қорқар.
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Ат ш а п п а с бап шабар.

Аяғыц жерге тиймесе - ат,
Тисиц тисице тиймесе - ас.

Арықты мақтасац да, семизди мин.
Өгизге туўған күн,
Баспаққа да тууар.

Ҳәркимниц де танасы бар,
Өгиз бола ма деген тәмеси бар.
Бори қарғысы қойға жетпес.

Атты тағаласац,
Ешек те путын көтереди.
Тай ушқынса ат болар,
Ат ушқынса ет болар.

Тоқсан ешкиниц толғағы бир келер.
Ийтти еркелетсец, ерницди жалар.
Басына гүскен баспақшы болар.

Ат ийеси алдына минеди.
Түйе қартайса кошегине ерер.
Аттыц бәри тулпар емес,
Қустыц бэри суцқар емес.
Арық атка қамшы үйир,
Жыртық үйге тамшы үйир.

Қырдағы жылқымды куўа ғой,
Бирақ ала атты таслап кет.
Сыйыр урласац, бузаўы ере келер,
Қой урласац, қозысы ере шыгар.

Қысқа жип гүрмеўге келмес.
Ийтгиц ашыўы қуйрығынан,
Аттыц ашыўы қулағынан мәлим.

Той берген зацгар,
Қой берген зацғар,
Басына үш қарыс жип гақпас па?

Жақындағы тебисер,
Алыстагы киснесер.

Қара еш ектиц жорғасы,
Үйде қалды дорбасы.

Бир қараға бир қора.

Сен салар да, мен салар,
Атқа огты ким салар?

Жолсыз кәрўан кошпес,
Сүтсиз баспақ өспес.

Ешки жүзге жетпес,
Жүзге жегсе, гүзге жетпес.

Тақыр жерде тай озар.
Сыйыр көзин сүзбесе,
Буға жипти үзбейди.
Сабасына қарай пискеги,
Муртына қарай искеги.

Қойдыц сүти қорғасын,
Қойға минген оцбасын.
Ешки егиз тапса,
Шошқа сегиз табар.
Ийт қорыған жерғе өш.

Мал арыса, туўлақ болар,
Ер арыса, әрўақ болар.
Аяғыц жерге тиймесе - пырақ,
Силтегенде кессе - жарақ.

Ийт ийтлигин етер.
Ел жатпай, ийт тынбайды.
Малы бирдиц жаны бир.

Сақал текеде де бар.
Танадан мал болмас.

Малы аманныц жаны аман.
Қара туяқ қарында жатпас.
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Киси берген ырысқал болмас.

Оғыц еке^' болса, биреўин гизне.

Киси берген тойымлық болмас,
Тойымлық болса да, қойымлық болмас.

Көпке күлки керек,
Ийтке түлки керек.

Өз малыц - өз ырысьщ.

Өзи ғарга болса да,
Дәўле ги, бахты сай болса,
Жер жарады ғацқылы.

Әўлийе, әўлийе емес, май әўлийе,
Майсыз жарылқайды қай эўдийе?

Арқалы ийт қасқыр алар.
Әўлийе, әўлийе, май әўлийе,
Майсыз шырақ жандырған қай әўлийе?
Соқыр түйе тесик көпирден де өте берер.

Бори - қасқырдыц ағасы.
Арысландай күшиц болса,
Түлкидей әдисиц болсын.

Қыл қуйрықтан қырық жылғаша тәмем бар.
Байыўлыныц ырысқалы отырған жеринде.
Бүркит қартайса, тышқан аўлар.
И йг жүйригин түлки сүймес,
Гамлы киси күлки сүймес.

Жерине қарай жыланы,
Таўына қарай қуланы,
Көлине қарай сазаны.

Даўылпаз деген қус болар,
Даўысы жер жарар.

Алса - қусым, алмаса - желпиўишим.
Гозлеген алмас,
Геўлеген алар.

Мылтықта да үш тыныс бар:
Атқанда көшти ме, кошпеди ме?
Кошкенде тийди ме, тиймеди ме?
Тийгенде олди ме, өлмеди ме?

Дузағыц сай болса,
Талабыц жай болар.

Қоянньщ бойын көр де, қалжасынан түцил.
Қулан қудыққа қуласа,
Қулағында қурбақа ойнар.

Ғаз ашыўын тырнадан алар,
Бийт ашыўын бүргеден алар.
Қулан - қырда,
Қундыз - суўда.

Қустьщ алғанынан салғаны қызық.
Есапсыз елиў қоян қайда?
Өлетуғын түлки инине қарап улыйды.
Өзи келген текениц,
Өзин а гпа, көзин ат.

Бүлбил қус зимистан көрмей,
Гүлистан қәдирин билмес.
Асқар гаўдыц басына,
Секирип қулан да шығар,
Жер баўырлаған жылан да шығар.

Әжелли ғарға бүркит пенен ойнайды.

Ийтелгиниц қызығына түскен,
Қаршығаны қамшы етер.

Тышқанньщ ожели жетсе,
Пышықтыц қуйрығын тислейди.

Тырна - көкте,
Туўалақ - жерде.

Түлкиниц өз териси озине жаў.

Ғаз шөлде жүрсе де,
Көзи көлде болар.
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Ақсақ кийик мыц қарсаққа туттырмас.

Ийт уяласынан қорқпас.

Тышқанға пышықтан үлкен жаў жоқ.

Қорқақ ийттиц қапқаньгнан үрғени қатты.

Қашайын деп турған қоянға,
«Ҳайт» деген соц, не турыс?

Әгшөктиц уясы болмас.

Әўеле ғаз аттыц да, қуў қалды ма?
Қуў аталмай жүрип, туў қалды ма?
Қутырған ийттиц өмири - қырық күн.
Ацшы алыслаған сайын алдына қарайды.
Алалмаған қустан аламойын гүржи артық.
Еки туйғын жабылса, бир ғаздыц соры.

Аў жигити басқа,
Даў жигити басқа,
Жаў жигити басқа.
Қыйсық ағашқа қус қонар,
Ол да қыйсайып ушар.
Дүньяны суў алса да, үйрекке бир пул.
Өтпес пышақ қол кесер,
Қол кессе де мол кесер.
Көптен қоян қутылмас,
Кийикке жаяў жетип болмас.

Еки туйғын таласса,
Бир қузғынға жем гүсер.

Қырғый ушса, шымшықты жарықта кор.

Ийт қутырса, ийесин қабар,
Торғай қутырса, бүркитке шабар.
Мойнына алтын қарғы байласан да,
Ийт ийтлигин ислейди.
Ийттицтабаны қышыса, корўанға ереди.
Ийтелги қартайса қул болар.
Қаршыға қартайса пул болар.

Мылтықтыц атылыўына,
Кийиктиц қасыныўы дус келер.
Қус түйесицирге де қонар.
Ай жарық болса, қоян арық болар.
Қоян көлецкесинен қорқар.
Бөденениц үйи жоқ,
Қайда барса бытпылдық.

Түлкини бир соймақ бар,
Еки соймақ жоқ.

Қудай шебер ме,
Қурқылтай шебер ме?

Бир тиллалық қоян,
Жүз тиллалық зыян.
Бөрини кек болғаны ушын урмайды,
Қойды жегени ушын урады.
Урыны уры болғаны ушын урмайды,
Урлық қылғаны ушын урады.
Көп жортқан түлки қақпанға түсер.

Қоянныц қалжасына емес,
«Быйқ» еткенине ашықпан.
Бөриниц аўзы жесе де қан,
Жемесе де қан.
Таўық семирсе, шаты питеди.
Қақалаған таўық туўмай қоймас.

Ийттиц бари тазы болмас,
Еттиц бәри қазы болмас.
Буралқы ийт үрип жаранар.

Шымшық та оз тасына батпан.
Қасқалдаққа бир ағары май питсе,
Ғарқылдасып ушар көлин танымас.
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Жапалақ пенен тасты урсац да,
Тас пенен жапалақты урсац да,
Бәрибир жапалақ өледи.

Мийнет түби роҳәт.

Пышықты көрип шымшық жугырласар,
Ақыры илаж ете алмай тарқасар.

Мийнеттиц жолы қатты, наны татлы.

Түлки куйрығын мақтайды.

Мийнеттиц наны мазалы,
Мийнегсиз пал да ызалы.

Мийнеттиц зийнети қасында.

Ийт жоқта доцыз төбеге шығар.

Мийнет пенен танылған ердиц,
Мәцгиликке өшпейди тарийхтан аты.

Бир тамағын ийт те табар.

Мийнети аздыц мийўасы аз.

Қоразсыз да а гқан тацым.

Мийнетин ким корсе,
Рәҳәтин де сол кореди.

Адам ойта тоймайды,
Бөри қойға тоймайды.
Тышқанньщ өлими пышыққа күлки.

Жол бойыныц жумысын,
Жолға шықсац көрерсец.

Не жигитлер қор болар,
Айдар малдьщ кеминен,
Қаршыға қус торга урар,

Адам қолы - гүл,
Мацлай тери - нур.

Бир жейтугын жеминен.

Гөззаллық - ақыл менен мийнетте,
Солар ғана жеткереди зийнетке.

Бир таўда бир кийик.

Етпеген мийнет адамнан,
Қорадағы қой артық.

Ала алмас қустан,
Ала пышық көп артық.

Ҳәрекетке берекет.

Түлки алған ийтте не сын бар.

Көп жегиц келсе,
Көн ислеўге де еринбе.

Абырайлы ацшыға,
Әжелли кийик жолығар.
Тышқан артын көрип, жаралы болыпты.

Талаплыга нур жаўар.

Түлетип қусты арықтан,
Қәлпелер жаман тарыққан.

Ер егиз, ецбекли жалғыз.

Палапан басына,
Турымтай тусына.

Мийнет етсец еринбей,
Тояды қарныц тиленбей.

Қустын гөшинен қурбақа да дәме қылар.
Путаны паналаған шымшық,
Қырғыйдан аман қалар.

Көз - қорқақ, қол - батыр.

Мийнет етсец, писесец,
Көп уйқыласац, исесец.
Ж и 1 ит малы жер астында.

Порсық урған сайын семирер.
Мийнеггин көзин тапқан,
Бахыттыц өзин габар.

Келген - дәўлет,
Кегкен - мийнет.
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Мийнет иштейиц ашар,
Жалқа\' мийнеттен қашар.

Мийнетсиз ҳәзлик излеме.
Тс1лабында бардьщ соцы да бар.

Адамды шаршатса - мийнет,
Рәҳәтлендирсе -зийнет.

Азықлы адам шаршамас.

Исги билип исле,
Ақылды қосып исле.

Жатқанға жан жуўымас.
Ерте турған жигиттиц ырысы артық,
Ерте турған қатынныц бир иси артық.

Уйқы/гамасац ашылмайды қабағыц,
Мийнет етпей ағармайды тамағыц.

Мийнетсиз омир - қара комир.
Мийнетли ер еринбес,
Мийнетсиз дүнья коринбес.

Тиси шыққан балаға,
Шайнап берген ас болмас.

Ислегенниц аўзы асқа толар.
Урашыныц да өзине ылайық қонағы бар.
Қолыц қыймылдаса, аўзыц қыймылдар.

Жатып ишер жалкаў болар,
Қосжақпас мылқа)' болар.
Бирди биреў береди,
Көпти мийпет береди.

Басы жоқтыц асы жоқ.
Ерте жат та, ерге тур,
Бир пискекти артық ур.

Мийнет сүйген ҳеш ўақытта кем болмас.
Мийнеттен қашқанды адам дегг болмас.

Қыймылдаған қыр асар.
Бүлкилдеген жер тесер.

Билимсиз ис жоқ,
Мийнетсиз ас жоқ.

Қыбырлаған қыр асар,
Сыбырлаған сыр ашар.

Көп ислеген көп алар,
Тосил салған бос қалар.

Жүрген озар, турған тозар.
Мийнет - билсец, екинши анац,
Жел тийгизбес болар панац.

Жалғыз жеген тас болар,
Көп пенен жеген ас болар.

Мийнет етпей елге өкпелеме,
Тогин токпей жерге окпелеме.

Жазда гөбеси қайнамағанныц,
Қыста қазаны қайнамас.

Мийнети қатты болса,
Мийўасы татлы болар.

Дорьяныц суўын бәҳор тастырар,
Адам кеўлин мийнет тастырар.
Жолаўшыныц парызы жүрсе өтелер,
Саўдагердиц қарызы берсе өтелер.

Мийнет абырай косар,
Жалқаўды сумлық басар.

Илимди мийнетсиз ийелеп болмас.

Ецбектеп қашқан дүмпекке жолығар,
Суў шығара алмай шалығар.

Жан қыйнамай, жумыс питпес,
Талап қылмай, муратқа жетпес.

Болмас кисиге ис жоқ,
Иссиз кисиге ас жоқ.

Көпке жуўырған аздаи қуры қалар.

Адам мийнети менен сулыў.
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Ҳақысын жесец бмреўдин,
0/1 мийнеттен қашқаныц.

Мийнет муратқа жеткерер,
Сумлық абыройынды төғер.

Алтын отта белли,
Ер мийнетте белли.

Мийнет қылмай,
Мөниреп келер мал бар ма?

Халықсүймеген қотқуданьп I қодири болмас,
Мийнет пенен табылган уўД1»шзәҳори болмас.

Мийнетсиз қазан қайнамас,
Қайнаса да қойылмас.

Косеўин қысқа болса, қольщ күйеди,
Ким жақсы болса, мийнет сүйеди.

Мийнетке ылайық зийнет бар.
Мийнет жерде қалмас.

Мийнеттен безгенин Ар-намыстан гүдер үзгениц.
Адам корки - мийнет,
Бада көрки - зийнет.

Мийнет - бахыт.
Мийнетсиз дүньяньщ наяны болмас.
Нанды да шайнасан жутасан-

Арба ийеси гүпшеклер,
Қасындағы шүў-шүўлер.
Адам сөзде емес, мийнетге сыналар.
Байлықз ын анасы - жер,
Атасы - мийнет.
Данкыи жаяр мийнет еткен,
Алғыс алар сыннан өткен.
Дәрья бәҳәрде тасар,
Адам мийнетте тасар.
Жас ўақтымда мийнет бер,
Қартайганда рәҳәт бер.
Зийнетиие исенбе,
Мийнетине исен.
Исим онсын десен, әдисин тап.
Халқына хызмет Өзиие үлкен ҳүрмет.

Ҳадал мийнет аздырмас,
Сумлық бойьщ жаздырмас.
Ислеген тислейди.
Мийнет адамды көркейтер.
Терек екпеген саяда жагпас.
Ердин атын мийнет шығарар.
Исиц жараса, ҳақы аласан,
Исин жарамаса,
Қатнай-қатнай заққы боласац.
Ҳәр истин ақыры болсын.
Наньщнан аўыстырсан да,
Исиннен ертещ е аўыстырма.
Ийгилик истин кеши жоқ.
Дарақты жер көгертер,
Адамды мийнет көгертер.

Қуралын саз болса,
Мийнетин аз болар.

Жигит - анадан, мийнет - атадан.

Қалған иске қар жаўар.

Жас күнинде мийнет қылсан,
Үлкейгенде жетилерсен.

Қылайын десе, иси жоқ,
Ыцырайын десе, аўырыўы жоқ.

Ер мийнетине бир гойсын,
Мийнети заяньщ күни қурысын.
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Мийнеткеш озар,
Қосжақпас бос қалар.

Енбек мийнет емес, зийнет.
Киси бергени кеўиллик,
Мийнет наны тойымлық.

Қармаланған қарап қалмас,
Мийнетсиз муратқа жетпес.

Қарац болды бағ-дәўлет,
Мийнетиц болар шын дәўлет.

Мийнет етпесец, елге өкпелеме,
Егин екпесец, жерге өкпелеме.

Мийнетсиз ис питпейди,
Қосжақпастыц қолы жетпейди.

Ағаш - мийўесинен,
Адам - мийнетинен.

Мийнет ет те, мақтан,
Ойнап-күл де, шадлан.

Жалқаўдыц жаиы татлы,
Мийнеттиц наны татлы.

Мийнет пенен мацлайы терлегенниц,
Үйинде қазаны толып қайнайды.
Агаш мийўеси менен,
Адам мийнети менен.

Мийнетсиз ердиц аты шықпас.
Мийнет - мәцгилик ғәзийне.

Ғәзийне ғайыптан емес, мийнеттен.

Мийнетсиз малдыц қәдири жоқ.

Мийнет еткен пал шайнар,

Асты қардарына бер,
Исти сәрдарына бер.

Адамды мийнет сақлайды,
Тамды тырнақ сақлайды.

Устасы қандай болса,
Ийиги де сондай.

Мийнетти үйрен,
Мийнетсизден жийрен.

Не писирсец, соны ишесец.

Мийнети ҳештиц дузы сор.

Ҳәрреси қандай болса,
Палы да сондай.

Уқыплы етегин жабар,
Уқыпсыз уятты табар.

Жумыс исле туўылған соц ел ушын,
Жанынды аяма елде ер ушын.

Табыў қыйын, санаў ацсат.

Жүйесин таўып жумыс ет,
Жерин таўып туқым ек.

Мийнет шәҳәр салар,
Мийнетсиз оны жағар.

Жагқанша үйде шалқайып,
Жумыс исле қайқайып.

.

Мийнет қылмай ер тоймас,
Бирлик қылмай ел оцбас.
Мийнетлиниц қырманьша Қыдыр дарыйды

Жумыс сени жецбесин,
Сен жумысты жец.

Мийнет байытар, өмир үйретер.

Жүрекли адамға жумыс аўыр емес.

Мийнетиц жақсы болса,
Муртыцды балта шаппас.

Жигиттиц жақсысы - тойда,
Ердиц жақсысы - жумыста.

Мийнет ерликке жеткизер,
Ерлик муратқа жеткизер.

Аз жумысты қыйынсынсац,
Коп жумысқа тан боларсац.
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Көп жумысқа қыйналсац,
Машақатқа тап боларсац,
Азға қәнәәт етпесен,
Оған да зар боларсац-

Уйқылай берип, пилле боласац ба?

Айрықша ис ислесен, жург тацырқайды,
Ҳеш нәрсе ислемесец, журттанымайды.

Б ийкардан ҳәм м е бийзар.

Хызмет етпе,
Хызмет етсец, миллет етпе.

Ауша пис, аўзыма түс.
Ис те таўсылмас, жемис те таусылмас.
Ис мүшкилди, ацламасқа дус болса.

Шолде суўсызлықтан азап шекпеген,
Үйде ыссы нанныц қодирин не билсин.

Ис ақылды табар,
Ақыл исти табар.

Тикенексиз гүл болмас,
Машақатсыз бахьгг болмас.

Аз болсын, саз болсын,
Бөдене болсын, яг болсын.

Аўыздыц көби аска жақсы,
Қолдыц коби иске жақсы.

Жас келсе иске,
Жасамыс келсе асқа.

Кербаздыц иси питпес,
Қумганы оттан түспес.

Ишкен-жетенице мақтанба,
Көрсеткен исице мақтан.

Ийт арбаныц көлецкесинде киятырып,
«Мен тартып киятырман» - дейди.

Иссиздиц аўзына шыбын үймелер.

Ҳайяр,
Ҳайярга сөгистаяр.

Исте хайяр, аўқатқа таяр.
Исицди шеберлер унатсын.
Ийне менен қудық қазылмас.

Түси келиспегенниц,
Иси келиспес.
Ҳәррениц зарын тартпаган,
Пал қәдирин не билсин.

Иссизге көшкен де ермек.
Түйем нар емес, ийеси нар.
Исицди питкер де, қыдыр,
Салыцды түй де, сууыр.

Туцгыш гыц толгагы аўыр.

Исиц туўры болса,
Жүзиц жарқын болар,
Исиц сыйлы болса,
Қазаныц майлы болар,
Үйиц жайлы болар.

Жатқанныц үсгине турған келмесин.

Көз жумбай, суў кешиў жоқ.

Билими жоқ кисиниц,
Берекети жоқ исиниц.

Аты шыққан тобеге бир шық.
Бармагын бүкпеген палаў жемес.

Кийиз кимдики болса, билек соныки.
Тер шыққан менен, жан шықпас.
Тоғайға отын емес, балта апарады.

Билим менен илим,
Кийер кийимиц де болар,
Жүрсец аўырлыгы жоқ,
Кийсец, ийницде болар.
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Билим менен илим,
Сөйлер созин де болар,
Еситер қулағыц менен,
Көрер көзиц де болар.

Өнерли қол ҳарымас,
Онерсиз қол жарымас.

Жер - несиптиц киндиги,
Билим - кәсиптиц дизгини.

Өнер, онерге бори көнер.

Өнерди үйрен, үйрен де жийреи.

Билим - ақыл шырагы.
Билимли өлмес, билимсиз күлмес.
Билгенге - жақты, билмегенге - қарацгы.

Билимниц көплиги жоқ,
Өнердиц артықлыгы жоқ.
Жаста алган билимиц,
Тасқа жазған хатқа тец.

Билимли ушар, билимсиз қашар.
Билимсиз тәўип жан алар.

Оқый берсец, козиц ашылар,
Жата берсец, уйқы басар.

Билими коптиц жолы коп.
Билимиц болғанша, билдигиц болсын.

Оқыган озар, оқымаган тозар.
Асық ойнаган азар,
Топ ойнаган тозар,
Бәринен де қой багып,
Қуйрықмай жеген озар.

Нақыл - илим қаймағы.
Билимсизден өнер шықпас,
Кеўилсизден күлки шақпас.

Ш ымшық сойса да, қассап сойсын.

Билимли мыцды жығар,
Бидекли бирди жыгар.

Агаш кессец, узын кес,
Темир кессец, қысқа кес.

Ақыл жаста емес, баста.

Темирш и тағаға жарымас,
Етикши шегеге жарымас.

Билгенниц тусындаман,
Билмегеннен өтип барагырман.

Ақлай ишкен дәнге жарымас.

Ата кәсиби балаға мийрас.
Билимли ерге нур жаўар.

Мыц қойды бир қозы емеди,
Ол да сүтке жарымайды.

Халыққа ис корсеткен мәрт ол мес,
Тарийхқа жазып кеткен хат өлмес.

Парахор рәҳметқе жарымас.

Оқыў - ой азығы,
Билим - ер азыгы.
Өнери жоқ кисиниц,
Мазасы жоқ исиниц.

Балта атлаған байымас,
Ж ип атлаған жарымас.
Қазаншыныц ерки бар,
Қайдан қулақ шығарса.
Пал тутқан бармағын жалар.

Өнерли жас аш болмас.
Еринбеген етикши болар.
Өнер билсец, өлмейсец.
Жигитке қырық өнер де аз.

Темирди қызганда соқ,
Тандырды қызғанда жап.
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Ел аралағанньщ мьщ да бир есиги болар.

И ли м - онер ш ырагы.

Ис устасынан қорқар.

Китап - қаймақ,
Билим - оймақ.

Етикши етикке жарымас.
Өнерлиниц өзеги талмас.
Өнерли орге ж үзер.

Китап - түои ж оқ уш ан,
Билим - оннан алған нышан.
Китап сөзи қулақ қурыш ын қандырар,
А қм ақ сөзи жүрек-баўы рынды жандырар.

Кийим тозар, онерли озар.
Б илим - күште, күш - билимде.
Узын сөз қысқа болмас,
Үлгисиз уста болмас.

Билимсиз бир жасар,

Б илим ли мын жасар.
Ақыл копке жеткизер,
Өнер көкке жеткизер.

Өскен онер - досқа үлги.

Шебердин кози қолында.

Билим - ақыл булагы .

Қурал ислемейди,
Уста ислейди.

О қы ў - өнер.
Сен оқысан, мен тоқығанман.

Алтынды ерите алмаған иритер,
Терини ийлей алмаған ширитер.
Ш м ести қудаи ж асамас,
Сынбасты уста ж асамас.
Жети олш еп, бир кес.
Устазы жақсьпгьщ устамы жақсы.

А лы м болсан, әлем сеники.
А лы м қасында аўзьщ а бек бол.
Ти л алмасқа айтқанш а,
Тына-тына өзин бар.

Иси көп, көмири аз,
Уста көп, темири аз.

Билим ли өлсе,
Қ агазда ж үрегинин оты қалар,
Уста олсе,
Балтасы менен шоты қалар.

Ханнан қалған нусқа жоқ,
Устадан қалған нусқа коп.

Ақы л - тозбас тон,
Билим - таўсы лмас азық.

Ақылым бар, пулы м жоқ,
Тилим бар, тынлар қулақ жоқ.

Коп оқыған көп билер,
О қы м аса, не билер?!

Ҳөнерли қул қор болмас.

А сп аз аштан өлмес.

Гайратлы ерде мал турар,
Өнерли ерде бағ турар.

Қолынан келген қонышынан басар.

Бой жетпеген ж ерге ой жетер.

Қартайганда саз үйренип,
Қыяметте шертесен бе?

Талап - тулпар, илим - сункар.

Оқыўдьщ ерте-кеш и болмас.

12 - Қ.1 рақали«1 қфольклоры
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Билмегенин сорап уйренген - алым,
Билмегенин сорамаған - залым.

Ө нер

- ЖИ1

и г көрки.

Мақтанба ғаз, өнериц аз.
Алтын жерде қалса да,
Билимли жерде қалмас.

Тутып алсац сазанды,
Толтырасац қазанды.

Ақыл азбайды,
Билим тозбайды.

Балықтыц күни суў менен,
Бақаныц күни көл менен.

Көргеннен көрмегениц көп,
Билгеннен билмегениц көп.

Жарлыныц теци жарма,
Балықшыныц теци қарма.

Оқыў - билим азығы,
Билим - ырыс қазыгы.

Ьалықшы айтпайды ырасын,
Сонда да алар бир асым.

Оқы да, бил,
Ойна да, күл.

Балық жеген тоқ болар,
Ҳал-дорманы жоқ болар.

Өнериц болса, өлемен деме.
Тири алтынды излесец, дәрьяға бар.
Көйлек жыртығы жамалар,
Көргениц есицде қалар.

Шабақ шөбиреси - бир табақ,
Сазан шөбиреси - бир қазан.

Қәдирин билген жигитке,
Сөз де өнер, саз да өнер,
Өнерли ер жигиттиц,
Қыс күни жазға дөнер.

Тисли шортан - бир қайнаса писти.
Ж айын - жемеге қайым.
Кемели келсе, қайықлы тура қашар.

Өнер менен өлии кетсец,
Өнериц изицде қалар,
Шешен болып өлип кетсец,
Сөзиц алтын изицде қалар.

Балықшы балықитыны узақтан таныйды.
Жайын қуйрығын жеген жатпас.

Жигитке жетпис өнер аз.
Шәкирт устаздан озбаса, өнерин жойтар.

Балықшыныц үйинде қарма жейсец,
Дийқанныц үйинде жарма жейсец.

Өнерлиниц қолы алтын,
Жаўпгыныц сөзи алтын.

Сазан балық шалац жейди - мийи коп,
Шортан балық шабақ жейди - мийи жоқ.

Өнерли жигит - мийўели ағаш.

Кемениц тетиги кейпинде.

Өнерли - зор, өнерсиз - қор.

Көлдиц атын балық шығарар,
Балықтыц атын халық шыгарар.

Өнерли жигит қор болмас,
Ҳәр нәкасқа зар болмас.

Лақыр сөз - лаққыга жарасар.

Артық өнер бас жояр.

Тепсеў билмеген жер тебер.

Өнерлиниц өриси кец.

Тепсегенге бир тецге,
Ис билгенге мыц тецге.
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Ш абақ сорпасы бир табақ,
Сазан сорпасы бир қазан.

Бийдиц қызы - бийенде.
Су}' жағалаған аштан өлмес.

Балықшыныц пулы - үсти басы кепкенше.
Дәрья қанша тасса да, гециз толмас.
Ж айын жемекке қайым.
Балықшыньщ аты суўға жалшымас.
Бекиренин басы тасқа тиймей қайтпас.
Тама-тама кол болар,
Жаўын жаўса, сел болар,
Шық қалыц түссе, ҳөл болар.

Балығы болмаса, көл емес,
Кийиги болмаса, шол емес.
Азын илекерлеп, жарлы өгер,
Көбин қаржыламай, бай өтер.

Балық жоқта бақаға да қалаш питер.
Салға байлаған қораз да шақырар.

Аталастыц саўдасы айында қайтар.
Суўға кеткен тал қармайды.
Кесимли пулда өсим бар.
Сегиз қырлы сазанды,
Тоғыз қырлы жигит алар.

Нәкастан қарыз етпе,
Қарыз етсец де қарыж етпе.

Балықшыдан - сыралғы,
Батырдан - саўға.

Қудығына қарай қаўғасы,
Базарына қарай саўдасы.

Балықтыц базары қайтарда қызар,
Шымшық шырылдысы күн батарда қызар.

Саўдагер бажыдан қашпас.

Көл болмай, балық аўлап болмас,
Жүз жыртыспай, даўласып болмас.

Мьщ тилла Бардыц кисесинде, жоқтыц аўзында.

Суўсыз балық болмас,
Көз көрмей анық болмас,
Дәрья суўы тынық болмас,
Қыс қаққан қалақ болмас.

Есабыц ҳақ болса,
Жүзиц ақ болар,
Несийец нақ болса,
Қарыйдар саған жақ болар.

Суўпышылық узақ жолды, жетип болмас,
Қазадағы балықтан алмай кетип болмас.

Бардыц базары жанында,
Жоқтыц базары ядында.

Қазадағы балықтьщ жазығы жоқ,
Үйдеги баллардьщ азығы жоқ.

Бар жеринде пал арзан,
Ж оқ жеринде қуры әрман.

Қыраўда қоян излеп,
Қақ суўынан балық излеген.

Аларманға алтаў аз,
Берерменге бесеў көп.

Балық тиришилиги суў менен,
Ҳаял тиришилиги ер менен.

Аласыға алтаў аз,
Бересиге бесеў көп.

Сала қулаш сары сазан,
Сорпасы болды бир қазан.

Үйдеги есапты базардағы нырқ бузар.
Қассап танысына сүйек береди.

Қырда турып «кемени былай жолла» деме.
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Арзаншылықта аларманнан,
Қььмбагшьыықта сатарманнан инсап кетер.

Арзан деп алыўшы болма.

Саўдагер есапқа байыйды.

Арзан йллетсиз болмас,
Баҳа ҳикметсизболмас.

Бийдәўлеттиц саўдасы - жигилдик.

Базарга бар да, бахтьтцды сына.

Ҳәрким өз тасына батпан.

Кәрўан кошер, от қалар,
Адам өлер, ат қалар.

Несийеге маймыл ойнамас.
Пулсыз базарга барған,
Кепинсиз мазарга барганга тец.

Саўдагер болсац,
Ене пулынды жер едиц.
Өзим есапласам,
Өгиз бенен сыйыр тиймейди,
Кисиге есаплатсам,
Аяғым аннан-саннан бир тийеди.

Бир тецге бес болмас,
Еки тецге түйе болмас,
Үш шайы тецге болмас,
Үш шайыга саўда ислеген,
Шацараққа ийе болмас.

Гилем сатсац,қоцсыца са г,
Бир шетинде өзицде отырасац.

Сана, санамай сегиз деме,
Сына, сынамай дос болма.

Арзан сатқан жолдасынан көреди.

Санамай сегиз деме,
Жетеў шықса қәйтесец?
Кормей егиз деме,
Ялган шықса қәйтесец?

Арзан сатқан тез сатар.

Дүнья тыйыннан жыйналар.

Санасында бар саннан жацылмас.

Үш ш айыга байтал алдық,
Жүрисине ҳайран қалдық.

Саў^дагер пулды көргенше,
Даўысын әсте шыгарар,
Пулды корсе, дәсте шыгарар.

Есап билмегеннин енбеги еш.
Әкен бермегенди базар берер.

Ҳәрким таныганына сәлем берер.

Ҳәптесине бир базар,
Оны да жанбыр бузар.

Бир пайда - пайда,
Еки пайда қайда?

Ақмақ саўда етер базар өткен сон,
Бийдәўлет нан жейди ҳалдан кеткен сои.
Тегин мал тесип шыгар.
Қайда барсан да,
Отыз еки пул бир тенге.
Алтыньщ болса, азбайсан,
Сандалып бийкар саспайсац,
Қасыцда гә}гҳар турганда,
Бақырга қолыц созбайсац.
Алыўшы мал таныса,
Сатыўш ыга не турыс?

Бары менен базар,
Жоқты қайдан қазар?
Саўдагер арын,
Өгирикши жанын сатар.
Есапсыз дүнья жоқ.
Қарақалпақ үш шайыга шабақ алар,
Қайтып келип от басында дем алар.
Ақша болса, шецгел басында қазан қайнар.
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Жасауыл жарғақлыны қағар.

Арзаныыц сорпасы татымас.

Ағаш та услаған жерден сынбас.

Базарда еки ақмақ болар,
Бири - сатарман, бири - аларман.

Саўдада дослық болмас.
Бизиц саў'дамыз қуры шаппат.
Берерменде бет болмаса,
Аларманда ар болмас.

Саўда - сақал сыйпағанша.

Бирди еки деп санайсац,
Көзди қысып кимди алдайсац?

Батпан-батпан дегенге,
Батайын деп келип-ек,
Аўыстырып жартысын,
Сатайын деп келип-ек.

Аманат, аманатқа етпе қыянат.
Келсе - бес, келмесе - он бес.

Алақанға гүкирген атпай қоймас,
Саўдагер сатпай қоймас.

Кетере сымбат, бир пулга қымбат.
Байга шабарман болма,
Баққалға сатарман болма.

Аманат аман сақлайды.
Қалтадағы - ортадағы.
Саўдағер алдамаса, сата алмайды.
Батпанға жуўырып, ярымнан бос қалма.
Алыў-алмаўды пул билер,
Сенин қалтацда ийт үрер.
Базар - барга татыў, жокқа ашыў.
Базар - бардики.
Бизден кеткенше,
Қарыйдарына жеткенше.
Сатарманға аларман дус келер.
Мүтәжиц питсе, қымбат емес.
Децгененин соцы емее,
Және болар децғене.
Пулды сақ тутқан өзин тоқ тутар.
Барип пул келтиреди.
Пуллыга - базар,
Пулсызға - мазар.
Саўдагер - базарын,
Ажарлы ажарын сатар.

Жарлы болар жигит,
Байталын атқа сатар,
Жалғыз қалар жигит,
Агайинин жатқа сатар.
Атынды сат, тоныцды сат,
Жатар орынға тойып жат.
Шабарманныц шабысын айт,
Саўдагердиц табысын айт.
Қарыйдарға мал сатсац,
Саўдац оцынан келгени.
Байдыц улы болганша,
Базардыц қулы бол.
Малым мал болғанша,
Базарым базар болсын.
Базарга барсац, байсац,
Пул санағанда гедейсец.
Ақыллы ойга тоймас,
Бақыл пудга тоймас.
Жарлы пақыр пул таппас,
Пул тапса, қоярға жер таппас.
Дүнья бир пулдан жыйылар.
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Ҳәрким барын базарға салар.
Шылымкештиц қолы да, пулы да күйеди.
Бул заманныц адамы әцгимешил,
Қалтасында бир пулы жоқ, децгенешил.
Пул болды - күл болды.
Есап пенен жумсасац,
Кисец пулсыз болмас.
Пулды пул табар.
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Жекке-жарым кисинин,
Минген аты шабылмас,
Тымыш жүрген адамға,
Ҳеш ғәремет жагылмас,
Жайыўлы болса дәстурханьщ,
Ҳеш жерде жолыц тарылмас,
Қәтереси тас жарып,
Несийбеси айрылмас.
Адамзаттыц ақмағы,
Жолдасына қарамас,
Ол адамлар дүньяда,
Ҳеш бир дәртке жарамас,
Дәстурханлаи нан қойып,
Қазаны толып қайнамас,
Қатарына бас қосып,
Өмир гүли жайнамас.
Өзи бийлеп аў алмай,
Ер қолынан қус тоймас,
Алғыс алған ерлердиц,
Қабарып жүзлери солмас.
Төгилгенди жыйнама,
Топырағы менентолмас,
Үстем болса душпаныц,
Отыцды өре жандырмас.
Жақсы болса агасы,
Ининиц кеўлин қалдырмас,
Жақсы болса иниси,
Душпанға сырын алдырмас.
Адамзаттыц жаманы,
Үйине қопақ қондырмас,
Жақсы менен дос болсац,
Сыртыцнан жүрип датламас.
Адамза гтыц ҳасылы,
Ишинде кек сақламас,
Жөнсиз еткен жаманлық,
Ҳеш жерде ядыцнан қалмас.
Адамзаттыц ақмағы,
Шақырған жерге дарымас,
«Келе бол» деи сөз айтсац,
Нақыл-нәсиятыц алмас,
Көкиреги тасқынлап,
Мерекеде жүре алмас.
Ықырарына бек болған,
Ҳеш нәрседен кем болмас,
Жаман ерге мал питсе,
Жақынларын сағынбас,
Өзин-өзи жасырар,
Ҳеш бендеге бағынбас.
Дос-ярыцыз көп болса,
Ҳеш ким саған бата алмас,

Бийжай жерде шақырсац,
Жанашыр адам жата алмас.
Жақсы болса алғаныц,
Ке\>илицде шер қалмас,
Ҳадал жупты-ҳәмирайыц,
Өмирицше ол жолдас,
Ж аман болса алғаныц,
Ериниц тилини алмас,
Шар тәрепте еки көзи,
Байына кеўили голмас.
***
Анда әлле мында бар,
Беш күн дәўран сүргенниц,
Сийнесиниц дағы бар,
Ат туяғы тиймеген,
Ақ қыйыршық суўда бар,
Лашыинан суцқар илмеген,
Пәри бүтин қуўда бар.
Алмасқа бермес ара бар,
Ханга бермес қара бар,
Бийлерге бермес торе бар,
Нарларга бермес мая бар,
Агларға бермес қунан бар,
Қызларға бермес жаўан бар,
Төси аршынлы жанан бар.
Буўрылсыз атқа буғаў бар,
Буғаўды кескен егеў бар,
Сом темирге балға бар.
***
Ай, айда бар, айда бар,
Айдан арыў қайда бар?
Адамзаттыц жолдасы,
Шәни-шәўкет шайда бар.
Изине қара ермеген,
Жоқ белгили мәкәны,
Уяға бир күн кирмеген,
Ҳеш нәрсеге бағынып,
Ықтыярын бермеген,
Бала-шаға сағынып,
Иши-баўыры күймеген,
Қарсыласып, айқасып,
Қ\'с пәнжеси тиймеген,
Пәри пүтин қуўда бар.
Қатты таяқ тиймеген,
Балалап, сирә иймеген,
Жан жолатпай қасына,
Өз басын ози бийлеген,
МсЭканын жандар билмеген,
Қашқыр кийик шөлде бар.
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Мыц жыл сууда жатса да,
Ҳазар таўып ширимеген,
Үлги алып дүньяда,
Жанлар түрин кормеген,
Шыбын шағып, курт жалап,
АI туяғы тиймеген,
Ақ қыйыршық суўда бар.
Отыз еки түрли ғозасы,
Аўзьщнан қалмас мазасы,
Же ги ықлымньщ тазасы,
Түрли жемис таўда бар.
Жанлы мақлуқтьщ дәрманы,
Ацғармайды ҳеш ким аны,
Ада болмас есап-саны,
Ҳәр түрли байлық кәнде бар.
Бир қаншасын коз бен көрдиц,
Жолы мәлим саға, өрдиц,
Пал жыйналған шуқырдыц,
Бир жағында уў да бар.
Дүнья ислери ғалма-ғал,
Ойла - егиз пайда-зәлел,
Таўып алсац да, санап ал,
Соцында мәлим ғаўға бар.
Адамзатқа мәлим ол,
Халайық саған айтар сол,
Бабамнан қалган гүзар жол,
Мәрт бар жерде саўға бар.
Халайықлар, қулақ салыц,
Ҳаслын билип, сулыў алыц,
Қалмасын иште әрманыц,
Барлығы дениц са)'да бар.
Бир-бирице кеўлиц толса,
Ҳалыцнан қәдирдан болса,
Мақсетли кеўилиц табылса,
Ҳәр түрли қызық ярда бар.
Денеце толар қарыў күш,
Жақсылар менен қылар дос,
Қас душпаннан алдырар өш,
Қүдирет, бирлик ҳалда бар.
Не дәркары оц-солында,
Несип болмагай торында,
Халықтыц тәғдири қолында,
Әламат-зүлмет хаада бар.
Үйице толар ақ кийиз,
Қозыласа егиз-егиз,
Аўқатыц болар сары уўыз,
Артық несийбе қойда бар.
Туўра тилектиц ағзасы,
Саадатлы болса баласы,
Ийгиликтиц тамашасы,
Табақ жайсац, тойда бар.

Қатарыцнан алға отиў,
Кәспи-кәрицди үдетиў,
Ҳәр гүрли мақсетке жетиў,
Ақыл мспсп ойда бар.
Болады бәрҳа кеўлиц хош,
Жақсыларга қылады дос,
Тац қаларлық артық күш,
Жигер менен бойда бар.
Жарасық - шайырлық-қуўлық,
Артық несийбе - сулыўлық,
Ал тәккаббыр ҳәм шуғыллық,
Қызғаншақ, пейли гарда бар.
Қанша жүк салсац да, көтерген,
Сени байрақтан откерген,
Ҳәмме инсанга иан жеткерген,
Таўсылмас байлық жерде бар.
Сыртыцпаи бағып күлгепниц,
Кеўлин алмаған жасүлкенниц,
Өзимшил үстем менменниц,
Жүзинде саат перде бар.
Иси ра)^аж болар мәрттиц,
Ары болмас нәмәрттиц,
Ҳадал туўған ғош жигиттин,
Жүрегинде зерде бар.
Жарасьгқлы, салтанатлы,
Баҳасы жоқдур қымбатлы,
Мазасы шийриннен татлы,
Ҳәр гамаша елде бар.
Халайықлар, пәҳим ет аны,
Жақсыны сен түрииен таны,
Кеўлиц сүйсе қай нәрсени,
Дәрдине дорман сонда бар.
Кеўил бөлип ацласам,
Жән-жағыма қарасам,
Есап етии санасам,
Бул дүньяныц жүзинде,
Бир нешше түрли бенде бар.
Абырай, иззет қыдырсац,
Әдил, туў7ры жолда бар,
Алыс-берис, татыўлық,
Ацласацыз, молда бар,
Уллы дабыл, артық күш,
Аўыр лэшкер, қолда бар,
Танымаған жерлерде,
Сиясат, абырай тонда бар.
Ақылы бар жигитлер,
Қолдан бермес намыс-ар,
Жолда жүгин қалдырмас,
Қатарда болса қара нар,
Азаматлар, жақсылар,
Қолдан келе билгепше,
Жақсыга болыц бирадар.
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***
Ай, айда оар, айда бар,
Мундай даўрап қайда бар?
Отыз кү 1м ик оразан,
Беш ўақы глы беш намаз,
Бир ийманға жорға бар,
Суўлы жерде мырға бар.
Әўел, әўел айда бар,
Айдан сулыў қайда бар?
Ат дойнағы тиймеген,
Ақ қыйыршық суўда бар,
Жантақлы жерде сона бар.
***
Әўел, оўел айда бар,
Айдан сулыў қайда бар?
Ат дойнагы тиймеген,
Ақ қыйыршық суўда бар.
Жантақлы жерде сона бар,
Сым сынған жерде бәле бар,
Буғаўды кескен егеў бар,
Атқа бермес гунан бар,
Нарға бермес мая бар,
Ханга бермес торе бар,
Қызға бермес келип бар.
Жоне не бар дегенде,
Қубла сәри қарасан,
Тонринин үйи Кәәба бар,
Сол Кәәбаныц ишинде,
Хорасап атлы хожа бар.
Йоне ким бар дегенде,
Мусылманга бас болған,
Копир менен қас болган,
Қуданын шери Мургаза,
Арыслан туўган Әлий бар,
Әлий минген Дүлдүлдин,
Тогыз жерде қалы бар.
Соз сөйлеген шешеннин,
Ол тилинде палы бар,
Муўса мингеп плубардын,
Қуйрыгы айры, ялы бар,
Рүстем минген Рақыштын,
Нар буўрадай сапы бар,
Гөруғлы минген Ғыйраттьщ,
Тас тобеде меци бар,
Сулаймандай ўәл ий дш
Дәў көтергеы багы бар,
Ҳор кимнин ыьбал бағы бар.
Және не бар дегенде,
Замана қодим болғанда,
Қурайшын деген бир жылан,

Гоҳиқап гы қақ жарып,
Бул дүиьяға келер дер,
Үлкенлигин сорасан,
Алты айлық ақ тециз,
Бир демине жутар дер,
Сонда ҳәм қарар таппайды,
Сол тециздиц тийине,
Баўырын төсеи жатар дер.
Жоне не бар дегенде,
Омман дорья жақлаған,
С }ў аяғын сақлаған,
Ҳәким ата Сулайман,
Асқар, Мамыт, Ҳүбби бар.
Жоне не бар дегенде,
Жарлыман деп қамықпа,
Жеккемен деп тарықпа,
Малсызбан ден бозлама,
Сени, мени халықетип,
Бәршемизди жаратқан,
Бир Жаратқан ози бар.
***
Устаға барсац, сандал бар,
Сандалды кор де, тосин кор,
Моллаға барсац, қәлем бар,
Қәлемди кор де, қасын көр,
Шершиге барсац, ҳинжи бар,
Ҳинжини кор де, тисин көр,
Таў үстинде булақ бар,
Булақты көр де, көзин кор,
Таў үстинде гия бар,
Гияны кор де, озин көр,
Ж ер үстине қар жаўар,
Қарды кор де, етин көр,
Қар үстине қан тамар,
Қанды көр де, бетин кор.
***
Ҳагамтайлар мақтанса,
Қымызы менен сыры бар,
Сыпайылар мақтанса,
Қа м п Iыс ы н ы ц зор ы ба р,
Қалалы жерлер мақтанса,
Қазыулы жатқан оры бар,
Саятшылар мақтанса,
Қурыўлы жатқан торы бар,
Ал жыраўлар мақтанса,
Қобызы менен жыры бар.
Бий менен болыс мақтанса,
Көрсеткендей кыры бар,
Байбәтшелер мақтанса,
Қуданыц жаўған рәҳмети,
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Заманасы азған соц,
Ылғаллы бедеў жуўырмас,
Әреби ябы озған соц.
Қызлар кийген қамқа гон,
Бийлер кийген қуба тон,
Байбише кийген парша гон,
Ханлар кийген қамқа тон,
Шүберек болар тозған соц.

Алланыц берген дәўлети,
Ғәзийнениц қоры бар.
Ел ийеси мақтанса,
Байтақ жатқан ели бар,
Жетер-жетпес мақтанса,
Манлайыньщ ашылмас,
Төрг бармақтай соры бар,
О г орнындай бәйбише,
Басынан дәўлет тайғанда,
Тезек терер күни бар.

***
Жақсыныц барсац қасына,
«Бери кел» деп шақырар,
Жаманныц барсац қасына,
Аш жолбарыстай ақырар.
Багыр болар кисини,
Мүшесинен тапырсац,
Адам болар адамды,
Шешесинен танырсац.
Бересиге бесеў көи,
Аласыға алтаў аз,
Ақылсыз, ақмақ адамға,
Алтын сөздиц нарқы аз.
Жақсыға жақсы гәп ай гсац,
Алдыцда басын ийеди,
Жаманға бир ис гапсырсац,
Питкенше ишиц күйеди.
Шын полаттан жанысац,
Силтеген жерден кеседи,
Ақыллыға сөз айтсац,
Көп кешикпей питеди,
Ақмаққа айтқан созлериц,
Суў түбине кетеди.
Кишкене екен бойы деп,
Сорағанып бермей кетпе,
Кишкене екен үйи деи,
Ирегинде кирмей кетпе.
Жарамас әдет көп болар,
Ец жаманы - күншиллик,
Бир заман рәҳәт табалмай,
Өмири отер женшилип.
Ҳадал кәсип аз емес,
Ықтыят бол ҳарамнан,
Жақсылықты үмит қыл,
Жыллы жүзли адамнан.
Адамныц парқын серлемес,
Сөйлетип көр, сынап көр,
Парқы сонда билинер,
Сөзине қарап баҳа бер.
Кимнен алсац аманат,
Берсец жақсы саламат,
Егер етсец қыянат,
Сағап қалар жаманат.

***
Өмир бар жерде өниў бар,
Молшылық жерде күтим бар,
Қыял еркин дүньяда,
Қыраннан жүйрик қыял бар.
***
Ай не болар күннен сон?
Күн не дейди айдан сон?
Арланып ат жуўырмас,
Арбашы ябы озған соц.
Кәтқуда шалқып сөйлемес,
Ийнинде тоны тозған соц,
Жигит шалқып қыдырмас,
Басынан дәўлет гайған сонҚызлар кийген қырмызы,
Беглер кийген парша тон,
Ески дейди, тозған соц,
Ел сораған патшацыз,
Шоиан саяқ сықыллы,
Байтақ жатқан елден сон.
Әмиўдәрья шөл дейди,
Бурқып ағар суўдан соц,
Көллер жуда болады,
Сыцсып ушар қуўдан соц,
Торде турған дәстурхан,
Қәдири болмас наннан соц.
***
Ат не дейди жалдан соц?
Ер не дейди малдан соц?
Қубылып турған байшешек,
Қуўрай болар деседи,
Тамыры қуўрап солған соц.
Ай не болар күпнен сон?
Күн не болар айдан соц?
Жылқы да сояў көринер,
Жабағылы тайдан соц,
Ер жигиг шалқып қыдырмас,
Ийнинде тоны тозған соц.
Кәтқуда шалқыи сөйлемес,
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***

***

Ай не болар күннен соц?
Күн не болар айдан сон?
Аллангөр көзли ақ птортан,
Ол не болар, анасы,
Айдын-шалқар колден соц?
Қара лашын жәниўар,
Жемине ҳәўес етер ме,
Едилден кок шөплегеи,
Ғазлар менен қуўдан соц?
Бийдайық қус, жәниўар,
Шырылдап кокке шығалмас,
Шетке питип қылтыйған,
Еки қыяқ нуўдан соц.
Кок орай питкен қалыц шөп,
Байлардыц ийти отлаған,
Жайылып кеткен малдап соц.
Бай үйинен той тарқар,
Оц жақтағы отырған,
Еки тенлес қыздан соц.
Төркиннен келген бай қызы,
Тиркемеге татта гаппас,
Айры туяқ малдан соц.
Мақтаншақлық жараспас,
Басыцнан дәўлет тайған соц,
Батыршыдық жараспас,
Арғымақ ат өлгетт соц.
Минори бәлент кок сарай,
Дүмпешик болар бузған соц,
Қубылып турған байшешек,
Қуўрайлар болар солған соц.
Ханлар кийген қамқа тои,
Шүберек болар тозған сотт,
Атағы шыққан арыўлар,
Кемпир болар кем ийек,
Дәўраны етип қалған соц.

Нар гүркиреп турғанда,
Үлек келалмас қасына,
Нар гүркиремей не қылсын,
Алдынан мая өткен соц?
Ер жыламай не қылсын,
Басынан бахыт кез кен соц?
Ай не болар айдан соц?
Күн не болар күннен соц?
Қызлар кийген қамқа тон,
Беглер кийген қуба тон,
Бир шүберек қум болар,
Ўакты жетип тозған сои-

***
Ақша қарда көп жүрсец,
Көзиц бир күн қарыгар,
Ағайитшен шет жүрсец,
Кеўлиц бир күн жабығар,
Туўғанытта батпаған,
Жат кисиге жалынар.
***
Аққуўдыц сәни болмайды,
Шалқыған айдын колден соц,
Көлдиц сәни болмайды,
Жағалай қонған елден соц,
Елдиц сәни болмайды,
Айбатлы туўған ерден соц.

***
Нар гүркиреп турғанда,
Үлек келалмас қасына,
Ер жигиттиц басынатт,
Дәўлети қайтқан ўақтында,
Қыйқыу салып, киш-кишлеп,
Дослары келмей қасыпа,
Қамшы урар басына.
Нар гүциренбей нәйлесин,
Алдынатт мая кеткен соц?
Ер жыламай нәйлесин,
Өмири зая откен соц?
***
Нар жыламай нәйлесин,
Маясы озып өткен соц?
Ер жыламай нәйлесин,
Өмири зая өткен сон?
Қыз жыламай ттәйлесин,
Жат еллерге кеткен соц?
Батыр жыламай нәйлесин,
Саўыгган садақ откен сотт?
Тулпар жыламай нәйлесин,
Арбашы ябы откетт соц?
Хан жыламай нәйлесин,
Басынатт дәўлет кеткетт соц?
***
Алыстан айқын коринер,
Жылқы малдыц аласы,
Азғатта оглап, көп жуўсар,
Жылқыныц ҳасыл сарасы,
Дэўлети тайса жигиттиц,
Ушпадан олер ганасы,
Бермесе перзент жигитке,
Безгектен олер баласьт,
Қызыл тилди сойлеткен,
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О ты з тисгиц қаласы,
Өлймге шара табалмас,
Адамзаттьщ баласы.
Пыр-пырлап уш қан қасқалдақ,
Көлинде жатып көркеймес,
Ол тайса көлдиц қаласы,
Әрўана мая гуқиренер,
Баўырынан ке гсе баласы,
Суўда жатқан жайыныц,
Шағала қусқа жем болар,
Үзилсе көлдин сағасы.
Әдепли ини сойлемес,
Алдында турса ағасы,
Батырлар кийген саўыттьщ,
Шыйыршығын тат басар,
Жартылағойса жағасы.

***
Қырық мьщ ләшкер атланса,
Султан дейди ағасы,
Қар менен булақ деседи,
Аққан бир суўдьщ сағасы,
Көп ишинде беглериц,
Толықсый берип сөйлесе,
Жетим менен жесирдиц,
Пүтинлер болар жагасы.
***
Ақыллы туўған жигитлер,
Жанында журген жоралар,
Ҳеш жаманлық қылмайды,
Жаманлық қылған жигиттиц,
Сирә иси оцбайды.
***
Артыў-артыў бел келсе,
Атан тартар бүгилип,
Алыстан қара коринсе,
Арғымақ шабар тигилип,
Алысған азар соз келсе,
Шешен сойлер сөз қыйып,
Жомарт жигит той берсе,
Әлемнен келер ж ург жыйып.
***
Әўел баслап ай жүрер,
Ай соцынан күн жүрер,
Күн кейнинен, халайық,
Аспан менен шоласқан,
Асқар-асқар таў жүрер.
Ол таўлардыц кейнинен,

Сарлап аққан салалар,
Дәрьялар толы суў жүрер,
Ол дәрьяны жагалап,
Бедеўлер минген тағалап,
Тәцири берген бай жүрер.
Ол байларды сағалаи,
Жалтацлаи қарап «ағалап»,
«Қыста колик болар» деп,
«Жазда саўып бодар» деп,
«Қысылсақ, қолын берер» деи,
«Айран-шалап берер» деп,
«Көздин жасын көрер» деп,
Жарлы пақыр сол жүрер.
***
Байды қалый демецдер,
Сораи барған адамныц,
Қайтарып қолын қақиаса.
Бийди қалый демецлер,
Жаўға шапқан батырга,
Жаман атақ тақпаса.
Ерди қалый демецлер,
Ерлик ислер ўағында,
Сөйлеўғе тили келисггей,
Қызыл тилин тартпаса.
Бедеўди қалый демецлер,
Енди жеттим деғенде,
Ш алғаяқлан жатпаса.
Дәрьяны қалый демецлер,
Үш ай тоқсан болғанда,
Пуўы шығыи қатпаса.
***
Тьщлаўшы қулақ болмаса,
Айтылған ҳасыл сөз олер,
Ертеде ем ес ер сози,
Ергеде талай ер өткен,
Халықтыц гамын коп ойлап,
Анырап неш ше шер өткен,
Бузақы, елди бүлдирип,
Тентек пенен тели өткен.
***
Әрўана туўар үлектен,
Суцқар шыгар үйректен,
Тулпар шығар жүйриктен,
Өтирик сөзди соз демец,
О қ гийсе де жүректен.
Сойлейғойсац өтирикти,
Ш ығағойса анығы,
Илинерсен ийектен.
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***
Аскар таудыц өлгени Басын бултлар басқаны,
Көктеги булттьщ олгени Асалмай таўдан қалғаны,
Ай менен күнниц олгени Ецкейип барып батқаны,
Қара жердиц өлгени Қар астында қалғаны,
Ҳасыл создиц өлгени Итибарсыз қалғаны.
Бул дүньяда өлмесе,
Жақсыныц аты өлмейди,
Алымныц хаты өлмейди.
***
Басын шамал шалғаны Асқар таўдыц өлгени,
Асалмай таўдан қалғаны Ақша булттыц олгени,
Ецкейип барып батқаны Ай менен күнниц олгени,
Сиресип муз бюп қатқаны Айдын көлдиц олгени,
Қар астында қалғаны Қара жердиц өлгени,
Жаў қолында қалғаны Батыр ердиц олгени,
Басын қыра)г шалғаны Ешкимердиц өлгени,
Емен деген агаштыц Ийилгени - сынганы,
Қызыл жүзли жигиттиц,
Қызарғаны - олгени.
***
Сүринди деп жолдасым,
Таслап кетпе жолыцнан,
Егер ертец жыгылсац,
Ол да тартар қолыцнан.
Аснанға қарап оқ атпа,
Өзицниц гүсер басыца,
Ақылсызды дос тутып,
Сырыцды айтпа ҳеш ўақта.
Әзелден гуўған ақылсыз,
Ақыллы болып оцбайды,
Сурткен ақыл не болсын,
11 иткен ақыл болмаса.
Еркелетпе жарымды,
Еркелетсец жарымды,
Көзиц көрмей қуларсац,

Қазыўлы терец қарымға.
Әлле қандай еи етип,
Қыпса сақлама достыцнан,
Қонақ асы барыцды,
Қысылған күни кереюш,
Алар бир достыц арыцды.
Адамзаттыц ақылы,
Аққан дәрья, кец булақ.
Қайгысыз бенде болмайды,
Бул бендениц нәнсиси,
Көз жумғанша тоймайды.
Қолы көп пенен ежеспе,
Көрсете берип қырыцды,
Түсиниспей досыца,
Айта берме сырыцды.
Жақсы болса жолдасыц,
Ол да гениц бир басыц,
Ж үйесин таўып сөз айтса,
Ҳәзилине қайыл бол,
Атадан қалған нәсият,
Нәсият созди көн тыцлап,
Тыцла да, сөздиц дәмин тат.
***
Таўга питкен қайыцпыц,
Тербелер басы, жел тийсе,
Тоғайда гшткен кокшөилер,
Ырғалысар, күн тийсе.
Қайшы қулақ әреби ат,
Семирмес, етке ер тийсе,
Етиги менен суў кешер,
Ер қолынан мал кетсе.
Арбадан үркип жаман ат,
Ер салдырмас, жал питсе,
Қайыры болмас ҳеш кимге,
Бийдәўлетке мал питсе.
Тәцирден тилеген балларыц,
Тил қайтарар ер жетсе,
Ажары болмас арыўдыц,
Еки он бес жас өтсе.
***
Мен, мен едим, мен едим,
Жаслығымда ер едим,
Қатарымда нар едим,
Коп кецесте бар едим,
Шабыўта салса, шаршамас,
Ш ыны тулпар мен едим,
Тутпагт, кеўлим тарқамас,
Алғыр суцқар мен едим,
Суў шашырап жел тиймес,
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Қара кеме мен едим,
Полатыцнан кем емес,
Шымыры дене мен едим.
***
Әўел-әўел, әўел бастан,
Жақсылардьщ қылған иси,
Халық аўзында болар дәстан,
Дәўлет қайтса қәдир бастан,
Мәўиж урған гүлли бағыц,
Болады екен мазарстан.
Нәсият сөзден баслайын,
Ағаш көрки - жапырақ,
Адам көрки - шүберек.
Өлим атирик болмайды,
Өлимге де мал керек,
Тириге де мал керек,
Алтын-гүмис, абзалын,
Өлгеннен сон не керек?
Тирилик ғамын қылғаньщ,
Ойланып көриц, досларым,
Еки көзин жумылса,
Жалғанда бар ма қыйғаньщ?
Бәри де қалар жыйғаньщ!
***
Әўел нени ж ар ап ы ?
Ай менен күнди жаратты,
Ай ҳәм күнге миясар,
Асманы-көкти жаратты,
Асманы-көкке миясар,
Қара жерди жаратты,
Қара жердин бәнтинен,
Асқар таўды жаратты.
Асманнан селди жаўдырып,
Жерден гия көгертти,
Сол гияны жесин деи,
Ҳайўанатты жаратты.
Ҳайўанатьщ бийзибан,
Өз басына кетер деп,
Алысын жақын етер деп,
Бир қысым топырақтан,
Адамыйзатты жаратгы.
Адамыйзаттьщ гүлләни,
Бирлигимди билсин деп,
Қүдиретиме көнсин деп,
Әзирайылды жараттьг.
Иймагглы бендем кирсин деп,
Сәккиз беҳиш жаратты,
Жәўлан урып жүрсин деп,
Ҳүрдин қызын жаратты.

Қүдиретимди билсин деп,
Гүналы бендем кирсин деп,
Бедени отқа күйсин деп,
Йетти дозақ жаратгы.
Халық мусылман болсын деп,
Ислам ДИ1ГИП жаратгы,
Ол М уҳаммет Мустапа,
Бәрш е халыққа таратты.
Ж асы қайтқан гаррылар,
Заманы ш ерик жоралар,
Кимсен өлип, ким қалар,
Өзекли баста өлим бар,
Бийәж елге жүрим бар,
Кимде ығбал, кимде бақ,
Көрермиз енди, яранлар,
Өлеринди билген соц,
Айтысып қальщ аллаяр.
***
Базьг-базы, баз күни,
Арыў туўған келинлер,
Тоты қустай сыланып,
Ақ қуўдайын ьщыранып,
О таў тутар 1 7 3 күни,
Қымызлы үй - уллы үй,
Дуўбазар дейди сол күни.
Қымызсыз үй - улсыз үй,
Қызғыны болмас жаз күни,
Қызғьш түўе, ағалар,
Қуўмазар дейди сол күни.
Борансыз гаўда қар жаўса,
Қар жаўғандай борамас,
Бедеў атқа оқ тийсе,
Ябыдай болып туўламас.
Ж атбаўыр ж ерде ер өлсе,
Ер өлмектен нар өлсе,
Ағайиндей сьгйламас,
Баўьгрын ашып жыламас.
***
Саўысқаннын баласы,
Ағынан көпдур қарасы,
Ж игит сөйлеп, қыз күлсе,
Ш ашынан копдур жилўасы.
Ағала таўда кийик бар,
Ақбоз атқа мипип бар,
Онда кеткен кеш қайтар,
А қ буғақган сүйип бар.
Ағала таўда кийиксец,
Ақбоз аттан бийиксен,
Н аз етип келип ойнасац,
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***
Бунда ҳаққа қул болғанныц,
Сонда жәннет бағы барды,
Бес күн дәўран сүрмегенниц,
Кокирегинде дағы барды.
Бүлбүл қуш уш ар ҳаўаға,
Мәскан етер уяда,
Инанба пәний дүньяға,
Не қылсац, сорағы барды.
Аспаннан селлер жаўғанда,
Көринбей дағлар қалғанда,
Расулудла Муҳамметтин,
Минбеге пырағы барды.

Батыр жигит урысар,
Ар-намыс ушын тырысар,
Қорқақты қуўсац бир күни,
Батыр болып жетисер.
Ерегистен ер өлер,
Өтинишке ел көнер,
Еки сөйлегеннен ел безер.
Сөйле десец бизлерге,
Биз сөйлейик сизлерге,
Кецесинди кери сал,
Қулағыцды бери сал,
Жасы үлкен ағалар,
Жасы киши инилер!
***
Жаўга шапқан уранлап Батырлықтыц белгиси,
Қос билегин сыбанған Палўанлықтыц белгиси.
Сөз маржанын шығарған Шешенликтиц белгиси,
Бәйгиде алға шыға алған Жүйрикликтиц белгиси,
Бедеў минип, туў алған Жигатликтиц белгаси,
Корип, шықсац қумардан
Сулыўлықтыц белгиси,
Көцилдиц хошы келмеген
Ғаррылықтыц белгиси,
Жанын қыйнап, елмеген Жарлылықтьщ белгиси,
Өзин-өзи сезбеген Жалғызлықтын белгиси,
Өнери алға өрлеген Алымлықтыц белгиси,
Халықтьщ ғамын гөзлеген

Сақыйлықтьщ белгаси,
Тентекги жыйнап жөнлеген Ҳәкимликтиц белгиси,
Халықтьщ кеўлин кормеген Қаттылықтын белгиси,
Қәўимге басы енбеген Жаманлықтьщ белгиси,
Аяғын басып жүрмеген Төреликтин белгиси,
Көргенлер ацсап шөллеген Сулыўлықтыц белгиси.

Белдеўге бедеў байланса,
Ердиц үйи деседи,
Шацлақта маллар көринсе,
Алласы берген жигиттиц,
Байдыц үйи деседи.
Берерде кецес ғаррысы,
Алдым бийик, артым жар,
Ж ығылып қалсам, бирубар,
Ҳалымнан болғыл хабардар.
Қубла сәри қарасам,
Тәциримниц үйи - Кооба бар.
***
Бийдәўлеттиц белгиси Байталын сатып ат етер,
Ш айырлықтыц белгаси Айтысқанын мат етер,
Алжығанныц белгиси Сақалын отқа күйдирер,
Ж аман қыздыц белгиси Етек жецин күйдирер,
Ж аман улдьщ белгиси Атаға сөзди тийдирип,
Туўысқанды жат етер,
Егиншилик белгиси Еган егип, баў етер,
Ақылсыздыц белгиси Жан қоцсысын жаў етер.
***
Арғымақ аттьщ белгаси Азғана отлап, көп жуўсар,
Азамат ердиц белгаси Азғана сөйлеп, көп тыцлар.
Ж арлыныц жүдеп сасқаны,
Ж аллығын қояр гиреўге,
Ж игаттиц қара басқаны,
Айыбын жабар биреўге.
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Жақсы жигиттиц белгиси Келген қонағъща тақ турады,
Жаман жигиттиц белгиси «Мен зорман» деп лап урады.
***
Алақайыс ат минсе Қыдырыспаньщ белгиси,
Тууры келип дәпинсе Жулыспаныц белгиси,
Жалац аяқ, жалац бас Пуқараныц белгиси.
Жипек шапан, сәлле бас Уламаныц белгиси,
Алмас қылыш, әреби ат Батырлықтыц белгиси,
Күлимсиреп қараған Татыулықгыц белгиси.
***
Белдеўде белдеў көринсе,
Бардьщ үйи деседи,
Қапталда нары көринсе,
Зордыц үйи деседи,
Оц жақта отаў көринсе,
Ексе егин питпеген,
Мийнети бастан кетпеген,
Ийнине тартқан шапаны,
Дизесине жетпеген,
Сордьщ үйи деседи.
***
Көринеди көгерип,
Самарқандтыц қәўмети,
Олар ҳәм жаман болар ма,
Жақсылардыц сәўбети.
Жаратыпты бизди ҳақ,
Сүймеген бендец болсын тақ,
Бес-алты сөз сөйлейин,
Қәдирданлар, тыцлап бақ.
Достыцнын аты Муҳаммет,
Муҳаммет деп шек мийнет,
Азғана шеккен мийнетиц,
Биле-билген жигитке,
Бул да бес күн ғәниймет.
Бағда гүллер шайдады,
Бундай күнлер қайдады?
Сизлер қайда, биз қайда?
Дуз-несийбе айдады.
Атқа берсец, арпа бер,
Ғатырлатып шайнайды,
Қызды алсац тәжиктен,

Кәллеғар туўғаи баласы,
Жилўалар таслап ойиайды.
Қызды алсац қазақтан,
Түлкиден ишик сыйлайды,
Қызды алсац өзбектен,
Жипек шапаи сыйлайды,
Қыз алсағ^ыз қалпақтан,
Дийдарыца тоймайды,
Узақ тацға коз жумбай,
Жилўалар таслап ойнайды.
Еки жақсы бас қосса,
Бири-бирин қыймайды,
Еки жаман бас қосса,
Бир елатқа сыймайды.
***
Ийттүйнектен қаўын болмас,
Ийт балалап саўын болмас,
Ешкиниц жүни аў болмас.
Бек байлаған шешилмес,
Беремен деген қутылмас,
Ойнацыз да, күлициз,
Ойлацыз да билициз,
Бес күн дәўран сүрициз,
Өлгеннен соц, халайық,
Бундай дүнья табылмас.
Ҳасылдан туўған боз айғыр,
Қуўып қулын шайнамас,
Бир ағарған сақалыц,
Еки қайтып қараймас,
Қараймасын соннан бил,
Қара қойдыц терисин,
Сабынлап жуўсац ағармас.
Қара қулан териси,
Қайыс болар, қын болмас,
Үлгисиз тонлар пишилмес,
Үлгисиз тонлар пишилсе,
Бой болар да, сын болмас.
Баўыры шубар Алатаў,
Қар болар да, дақ болмас.
Желлетпей думан арылмас,
Жемсемей қулан басылмас.
Көп жылқыға суў тиймес,
Аўырыў адам ас сүймес,
Үйректиц көбин ғаз сүймес,
Ҳәўлеки бойдақ қыз сүймес,
«Қас-қабағы тартық» деп,
«Тоныцныц пеши жыртық» деп,
Сол бойдаққа қыз тиймес.
Ойнацызда, күлициз,
Ден-саўлықта, халайық,
Бес күн дәўран сүрициз.
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***
Қырқпа тонныц ыссысын,
Жасы қайтқан қарт билер,
Шапшып келген кийикти,
Анлып жатқан ац билер,
Кимниц жақсы-жаманын,
Халайық билер, халық билер.
***
Бирим еки болар деп,
Байдыц малын котерме,
Байдыц малын көтерсец,
Табаныч тайып кетер ме?!
Багы менен бақшацды,
Насыбай салған шақшацды,
Темеки салган қалтацды,
Отын шапқан балтацды,
Сатып берсец, жетер ме?!
***
Артқы айылдьщ батқанын,
Ийеси билмес, ат билер.
Ағайинниц азганын,
Ағайин билмес, жат билер,
Тери тоннын ыссысын,
Жасы толған қарт билер.

Көлде жүрген қоцыр ғаз,
Шол қәдирин билер ме?
Шөлде жүрген гуўалақ,
Кол қәдирин билер ме?
Халықты қырған гәззаплар,
Ел қәдирин билер ме?
Жалацлаған қассаплар,
Мал қодирин билер ме?
Етик пенен суу кешпеген,
Сал қәдирин билер ме?
Шүлликлеп ағаш екпеген,
Тал қәдирин билер ме?
XX*
Бир нәсият айтайын,
Танып қой ата-бабацды,
Қайман екенин анықла,
Шыққан жеринди, сағанды.
Тексерицлер, досларым,
Ҳадал менен ҳарамды,
Көпшиликте тек отырьщ,
Сөз сөйлемен мәлаллы,
Пәтиўасыз аг тағылар,
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Сөйлеп жүрмен ялғанды,
Жолдас болсан бузыққа,
Тийдирмей қоймас зәлалды,
Сондайлардан қаш ықж үрин,
Ашық етип аранды.
Пейлинизди тарайтпа,
Э дет қылма саранды,
Сақланыныз парадан,
Бир пул е гер бағачды.
Үрим-путагьщ көп болар,
Ҳүрмет қылсан ағанды,
Зәлел берип ақсатпа,
Қонсы-қоба, яранды,
Қымбат баҳан кемийди,
Сыртынан сайма адамды,
Ерден асқан ер болсан,
Халқыца корсет мазанды.
Жақсы болса алғаныи,
Адалар қайгы-әрманды,
Умыттырар нәсиятлап,
Шеккен жәбир-жапанды.
Адам жақсы қылып болмас,
Озалы баста жаманды,
Жасүлкеннин нәсияты,
Ш ыгарар қайғы-қапачды.
Сарсылдырсаи оцбассан,
Атац менен анадды,
Суўы жоқ деи таслап кетпе,
Туўған мәнзилхапанды.
Өз-өзинди мақтама,
Пәс тут кеўил қаланды,
Жастан тәртипке салын,
Қатынын менен баланды,
Ж ырақ қылғайсац, қудайым,
Наҳақ доҳмет, жаланды.

Қумга питкен қуба тал,
Отқа салсан, жанбайды,
Шоллеп келген жылқы ҳай>'ан,
Шелеклеп берсен, қанбайды.
Әкелши, жецге, қурықты,
Сол асаўға салайын,
Инкарым күтип турыпты,
Бетинен сүйип алайын.
***
Қойды баққан қул болар,
Тезек терген күн болар,
Сыйлайгөр туўган аначды,
Шын меҳрибан шул болар,
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Перзентим деп зар жьглап,
Арқасын басқан қодан шаш,
Күнлердин күни бодғанда,
Күнге қуўрагг, жүн бодар.

Қалыцда жүрген қасқалдақ,
Қарақусқа жем болар,
Өртенсе көлдиц қопасы,
Қайырда жүрген балықлар,
Шағала кусқа жем болар.
Жайлаўда жүрген қасқырлар,
Бирин-бири күтедиг
Уаап кетсе арасы,
Әрўана түйе гүциренер,
Баўырында олсе баласы.
Питпес сөздиц жарасы,
Атадан қалған ақ саўыт,
Шыйыршыгы ширисе,
Жегдедей болмас панасы.
Жеткиншек жигит ат салса,
«Иним, жолда қалма» деп,
Қайырқом болар агасы,
Дәрьяныц суўы азаймас,
Нәўиир болса сагасы.
***
Узайтыў қыйын бодар,
Темир кессен, қысқа кес,
Бир керекди буйым бодар.
Кийим пишсен, узын пиш,
Бодар сенин қәдеўин,
Сууын бапдап қуймасан,
Шәўде бодар палаўыц.
Тонды кессен, тулып бодмас,
Тудыггты кессен, мүлк бодмас.
***
Еки жақсы дос болса,
Бирин-бири қыялмас,
Еки жаман дос болса,
Бир аўылға сыялмас.
Қас жаманға мал питсе,
«Еби менен жыйдым» дер,
Мәнтирсекке ет питсе,
«Шапанға зорға сыйдым» дер,
Қас жаманнан ул туўса,
«Қатарымнан оздым» дер,
Есерсоқ жигит мақтанса,
«Қорғаншаны буздым» дер.
Дүнья деген - сары алтын,
Ҳәммени де алдаған,

Қабаты қалыц қара жер,
Талай ерди жалмаған.
Нәўлир болып ағасац,
Жаслық омир суў болар,
Телмиресец ҳәр кимге,
Қартайған омир уў болар,
Жас кийими гүл болар,
Ғарры кийими тул болар.
***
Жаман болса алғаныц,
Ошақтыц басы былғанар,
Төсек-көрпец шац болар,
Ислеген иси қам болар,
Сол ҳалына, бәтшағар,
Қасын керип, пац болар,
Өтирик-өсек өрбитип,
Урыс-жәнжел көп болар,
Татыў туўған ағайин,
Даўласар да зац қуўар.
Жақсы болса алғаныц,
Шөллерге питер дақылыц,
Егизлей берер ақылыц,
Бәҳөр алып, жай гаўып,
Толыса берер жақыныц,
Ҳәр истиц гаўып жүйесин,
Ҳәр сөзи болар нақылыц.
Таўларда болар ҳасыл тас,
Ас көрмейди қара бас,
Көллерде боухар алмабас.
Суўларда болар қыйыршық,
Қызларда болар тулымшақ,
Жылқыда болар қулыншақ,
Байларда болар кец шапшақ,
Патшада болар тажы-тақ,
Қәдирданлар қулақ сал,
Жақсы-жаман өткен шақ,
Өзице болар алтын тақ.
Ал гын тақтаи түскен соц,
Атандай шөгип жатқаныц,
Тәницнен жаныц кеткен соц,
Күн шуғласы батқаныц,
Таптырмайды, халайық,
Әзиз жанныц ҳәмели.
***
Ханды қудай урарда,
Халқы менен қас болар,
Байды қудай урарда,
Дәўлетине мос болар,
Ерди қудай урарда,
Елиў жаста жас болар.
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***
Хан үстине хан келсе,
Ол да ханнын мийнети,
Хан үстине ел келсе,
Ол да ханнын дәўлети.
Ханды қудай қаргаса,
Қарашасы менен қас болар,
Байды қудай қарғаса,
Дәўлетине м әс болар.
***
Үстем болса душпаньщ,
Алдьщ бийик жар болар,
Жети атасы көргенсиз,
Қызғаншақ, пейли тар болар.
Ҳадал улдьщ белгиси Атаға қоўендер болар,
Аш-арықтын қорғаны,
Аса кеткен ер болар.
Толы болса дәстурханьщ,
Атыц елге дан болар,
Дастурханыц болмаса,
Жабылар түрли ғәремет,
Үсти-басьщ шан болар.
Бийдәўлеп ин баласы,
Жарлыдан келип пан болар,
Үсгем болған жигитлер,
Өз журтына хан болар,
Абыройлыға бас қосып,
Қал үстине қал болар.
Әдилликтин белли нышаны,
Пайдалы, халыққа зац болар,
Дүз шолыған мергенниц,
Гозлегени ач болар.
Жақсы адам қартайса,
Бир болек елге ой болар,
Жаман адам қартайса,
Аўзын аш қан жой болар,
Ҳүжжетли туўған жигитлердин,
Жүрген жери той болар,
Бийдәўлеттин баласы,
Жүрген жери қапылып,
Басында қайғы, ой болар.
Кеўил - дәрья, терен сай,
Түрли нәрсе жай болар,
Он сәккиз мын әламнын,
Сағасы күн мен ай болар,
Өзенли суўдын жағасы,
Қайын менен тал болар,
Шын дослықтын арасы,
Берис пенен ал болар,

Жүйрик аттын абырайы,
Қуйрық пенен жал болар,
Жақсы менен бас қоссан,
Ж егенин шекер-пал болар,
Ер жигитке жарасық,
Қыпша бел, сулыў яр болар.
Агы шыққанды қорламанлар,
Бир корамат бар болар,
Қай нәрсени қорласан»
Пенде соған зар болар,
Балан елге бас болса,
Торт түлигиц сай болар.
Қай нәрседен қәўип етсен,
Қотерли душ пан сол болар,
Мықлы менеи айтыспа,
Ж ығылсанда, жықсан да,
Басына үлкен сор болар.
Ецсе тоннын абырайы,
Қамадан питкен жен болар,
Устаз көрген шокиртлердин,
Жолы саррас кен болар,
Жаман болса алғанын,
Ишиц голы шер болар.
* **
Қырық жигитим, азамагым,
Болмасқа болғыншы болма,
Шақырмаған мерекеге,
Ҳоргиз барыўшы болма,
Жол үстинде сақый өлсе,
Бир пулын алыўшы болма.
Ҳайўанатты шомен деме,
Иззет пенен мийман гөзле,
Келсе, мийманды созлеме,
Номортлерди сырлас деме,
Саўаш күни шықсан майдан,
Онын шаншып, бесин гөзле.

Боршениц болғай кеўли ҳақ,
Сүймеген қуллар болсын тақ,
Бес-алты аўыз айтайын,
Бул жақсылар тыцлап бақ.
Ол алыстан көринген,
Самарқанд гыц қоўмети,
Бул тойда жақсы болар ма,
Халықлардыч нийети,
Бес-алты аўыз сойлейин,
Сөйле десен, ағайин,
Жақсылардьщ хүрмети.
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***

Болмасқа болғыншы болма,
Шақырған жерде қәдириц бар,
Қылғынып барғыншы болма.
Жақсыныц иси жәннетти,
Жаманньщ иси миллетти,
Бир кормеге ғәыийметти,
Зер берсе, алғыншы болма.
Бир жигит отызда болса,
Урса қазан, гүли солса,
Улы-қызы жылап қалса,
Малларын базарга еалса,
Залым патша ҳүким қылса,
Арзам деп алғыншы болма.
Кимниц болса наны, асы,
Биреў көзи, биреў қасы,
Жанаса да жақын қоцсы,
Зыян ҳәм салғыншы болма.
Бедеў мин, дағдан асарсац,
Алғыс ал, узақ жасарсац,
Ножасат аяқ басарсац,
Биймәҳәл жүргинши болма,
Бийқанағат болма азға,
Түспесин исиц пәйлажға,
Беглер қурған үш ағашқа,
Наҳақтан барғыншы болма.

Кеўлиндегини қылмағанша,
Есигице келсе қалыс,
Ели қалса жырақ, алыс,
Мақсети болса атыс, шабыс,
Қурт ойынын салмаганша.
Морглер ўәдесинеи таймас,
Тутынсалар кескир алмас,
Қыйынлықта кейин қалмас,
Ш ыны батыр ҳеш ойланбас,
Ж аўдан қорықып арын сатпас,
Кеўли оныц қарар таппас,
Жаўды жецип алмаганша.
Журтты жарып, жаўға барып,
Көрмеген журтларға дарып,
Талқанлап журтын, атқарып,
Кеўл индегини қылмағанша.
Тулпар минип, дағдап асып,
Ғайратьщан душ пан сасып,
Айбат шегип, қарсыласып,
Қайтпай семсер үрмағанша.

***
Жигиттин басына дәўлет қус қопса,
Көрмеге келбетиц хошүрей болса,
Бойыца ылайық соўер ярыц болса,
Душпанларьщ қара жер мен тец болар.
Жигитке керекдур бир яры-зийба,
Қәлемқаш, қаракоз, бойына раўа,
Жигиттиц қатыны болса бийҳая,
Күн сайын үйинде ғаўға-жәц болар.
Жаманныц, жақсыныц айырсам парқын,
Аспан-жер арасы онпан көн жақын,
Жаман қатын бийзар етер елатын,
Жақсы жигит қатарынан кем болар.
Жаман қатын ериниц айтқанын етпес,
Сөзини тыцламас, кеўлине жетпес,
Күн сайын басынан ғаўгасы кетпес,
Мәрт жигиттиц мудам ҳалы тәц болар.
Туўысқандай болар көрмеген жатьщ,
Дүньяныц жүзине жайлатар атын,
Өмирицди гүллетеди бир жақсы қатын,
Пазыйлети жәннет пенен тен болар.

Жолаўшы айтқан сөзге нанып,
Қайғы ҳосиреглерге қалып,
Соўер яр уш ын сайланып,
Жанды отқа салмағанша.
Ашылган бағда гүлзарын,
Кул-талқан қылып қандарып,
Адалап жолбарыслар сордарын,
Кеўли болмас, қуртпағанша.
Душпанына қарсыласпай,
Кимин атып, ким.ин шапнай,
Өз халқынын кеўлин таппай,
Жол қараған коз моншақтай,
Халайыққа күлки болар,
Уўа й ы мс ы з бол ма ганш а.
***
Желтир-желтир жел ессе,
Ел шуўаққа жеталмас,
Жез қаргылы ғубарлан,
Ж етпейин түлки шалалмас,
Баяғыдай болалмас.
Тар қурсақтан оқ тийсе,
Лаш ынлар бултта жүзалмас,
Борансыз таўдан қар жаўса,
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Қар жаўғандай борамас,
Әреби атқа оқ тийсе,
Ябыдай жатым туўдамас,
Жети атасы бий болған,
Бийгүна қолды байламас,
Әўелден кәде көрмеген,
Истин түрин ойламас.
Ийт сақласац сыртланнаи,
Қорадан қойды алдырмас,
Яқшы менен дос болсац,
Өлгенше кеўлин қалдырмас,
Өтерлер басыннан дәўран,
Еки айланып келалмас.
Өтерсен дүнья, өтерсен,
Бендеғми сарсац етерсец,
Яқшы-яман жыйған мал,
Әжелин бир күн келгенде,
Бәршесин таслап кетерсен***
Жүйрик басқа, уш қыр басқа,
Шапқан менеп ш ақболмайды,
Сыпайы басқа, кербаз басқа,
Бирине бири бап болмайды.
Шын ҳасыл ж үйрикболған менен,
Баз биреўлерге бақ қонбайды,
Бизин сөздин бәрин жыйсан,
Қанар түўе, қап толмайды.
Кеўил соқыр, көзсиз булақ,
Еситкен соз хат болмайды,
Биреў әнжам, биреў мәнжам,
Ҳәмме бирдей деп болмайды.
Шыйратылған шын жипектей,
Шын жақсыда кек болмайды,
Атын сайлап минсе астына,
Жигит жаўға мат болмайды,
Жал-қуғ1рығы мол болса да,
Қуры ябы ат болмайды.
Есил ерлер енсеп барады,
Қарындас ғамхор аз болғансон,
Кеўли ашылып шад болмайды.
***
Жел гир-желтир жел ессе,
Жел шуўаққа жеталмас,
Томагалы қуба тарлан,
Жетпейин түлки шалалмас,
Желбезектен оқ тийсе,
Жер таянбай туралмас,
Өтириктен сөз болмас,
Гөне корие пахтасын,

М ын сабасан бөз болмас.
Гарры қатын қыз болмас,
Қыз болса да, наз болмас.
Сәўир кирмей жаз болмас,
Көли болмай, ғаз болмас,
Етегин кессен, жен болмас,
Жец болса да, кец болмас,
Жақсы менен жаманныц,
Парқын билсец, тец болмас.
Өзицнен туўмай, ул болмас,
Сатып алмай, қул болмас,
Ақ қалайы пул болмас,
Сан мыц ләшкер атланып,
Сүрдеўлеп жүрмей жол болмас.
Бәдҳасыл жигит бий болса,
Аўзы айырылмас парадан.
Жақсы болса ағасы,
Ининиц кеўлин қалдырмас,
Жақсы болса иниси,
Бийжағдай жерге жумсамас,
Мына гәпиц болмас деп,
Душпанға сырын алдырмас.
Жақсы адамда кек болмас,
Жаман адамда тек болмас,
Өзи болган жаманды,
Сирә жақсы деп болмас.
Ийт териси ий болмас
Ийт жүнинен жүн болмас,
Ацлысқан ел - ел болмас,
Жақсысын жаман сақ/1амас,
Ешек пенен бир турса
Бедеў тулпар отламас.
Жақсы менен дос болсац,
Сыртыцнан сирә сөз айтпас,
Ишинде сумлық сақламас.
Қарғыс алған жарымас,
Нақыл-мақал - еки сөз,
Унамаса халыққа,
Ядында ҳеш ким сақламас.
***
Машақатсыз ис болмас,
Қары болмай, қыс болмас,
Томағасыз қус болмас,
Томағасыз қус болса,
Талпынар да, аў алмас.
Қансыз жара саўалмас,
Саўалар еди ол жара,
Тәўибине дус болмас.
Жақсы көрген ағайин,
Ол үйице келгенде,
Қалса кеўли, оцалмас.
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Қазылған жер көмилмес,
Сексен қары ләҳәтин,
Сени қысар, кен болмас.
Әзели душпан ел болмас,
Етекти кессен, жен болмас,
Қыз баладан ул болмас,
Сатып алмай, қул болмас,
Атацнан жақсы дос болмас,
Қартайған соч ес болмас.
Шыбыннын көбин таз сүймес,
Ҳәўлеки бойдак қыз сүймес,
Ол сорлыға қыз тиймес.
Желтир-желтир жел ессе,
Жел шуўаққа жеталмас,
Жетпейин түлки шала алмас,
Желбезектен оқ тийсе,
Аққуў көлде жүзалмас.
Жети жерде той болса,
Жетим астан жарымас,
Толып қазаны кайнамас,
Қайнаса да, қойылмас,
Манлай терин болмаса,
Мьщ шырлай бер, қуралмас.

Асқар таўда сән болмас,
Баўыры болса булақсыз.
Ақ кийикте сән болмас,
Изи болса ылақсыз,
Дәрьяларда сән болмас,
Ағысы болса турақсыз.
Арғымақ қарып қалды деп,
Тай-ғунанға бермечиз,
Атаньщ улы жарлы деп,
Қатардан кем көрмениз,
Жал-қуйрық тез гштер деп,
Ябыдан айғыр қоймацыз,
Ябыдан айғыр қойсаныз,
Жаман атгыц нәслинен,
Жаўға минер ат туўмас.
Жарлылыққа септи деп,
Байдыц қызын алмацыз,
Ел басына күн туўса,
Сондай байдыц қызынан,
Жаўға шабар ул туўмас.

Шөлистанда сән болмас,
Суўсыз тәнде жан болмас,
Жерсиз-суўсыз жасаўға,
Адамзатта ҳал болмас,
Әкецнен жақсы дос болмас,
Қартайған соц ес болмас.

***
Жақсы жаман болмайды,
Жағы қаўсап, қарыса да,
Жаман жақсы болмайды,
Сонша дуўа дарыса да,
Бақыл сақый болмайды,
Бақ-байлыққа жарыса да,
Бәдқырнақ ҳасыл болмайды,
Анша ақыл дарыса да,
Ҳасыл ер масыл болмайды,
Ҳалдан кетип ҳарыса да,
Ҳарын суў ҳарам болмайды,
Қанша шошқа сарыса да.

***
Жеткиншектен айырылса,
Жер таянбай, туралмас,
Жез қанаты қайрылса,
Лаш ын тырна илалмас,
Ер жолынан адасса,
Не болғанын билалмас.
Таўда жүрген ақ марал,
Таяман деп ойласа,
Табанлап басар қыядан,
Еки даўкес даўласса,
Әдил кецес береди,
Ақылы жүйрик бий адам.

***
Киси баласы ул болмас,
Несийеден күн толмас,
Жети байрам той болса,
Жетим бала жарымас,
Жети қабат тон кийсе де,
Жетеси жаман көркеймес.

***
Батырман деп ким айтпас?
Арғы аўылдыц тусына,
Арсыз душпан келгенде,
Бармаға нәмәрт шыдамас.
Ш ешенмен деп ким айтпас?
Ш ешенлерге қосылып,
Шешилмес даў айтқанда,

***
Арғымақ атта сән болмас,
Қыйылған қайшы қулақсыз,
Азаматта сән болмас,
Арты болса туяқсыз.
Айдын көлде сән болмас,
Жағасы болса турақсыз,
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Дүнья излеген жигитке,
М ийнетсиз дүнья туттырмас.
Саўын алсац, бийе ал,
'Гар күницди тарайтпас,
Көлик алсац, түйе ал,
Аўыр жүк артсац, муцайтпас.
Қатын алсац, арыў ал,
Дүньядан өткен күницде,
Балалы ғаздай байпацлап,
Балларыцды жылатпас.

Айтысып даў шешалмас.
Арыўман деп ким айтпас?
Арыўларды көргенде,
Бетке бағып гуралмас.
***
Аргымақ атта сын болмас,
Азамат ерде мин болмас,
Анлысқан ер ашыўлы,
Ацлысқан соц ел болмас.
Сулкардан қыран қус болмас,
Қайтармасап, аў алмас,
Суцқар қонған шынарға,
Жапалақ қус қоналмас.
Халыққа белли қарыўды,
Етектен алып жығалмас,
Басы булақ тецизди,
Кесе белден тыялмас.
Бекире балық бек балық,
Таска тиймей тумсығы,
Нәзеринен ол қайтпас.
Ағын суўдьщ алды кец,
Қайтып изге оралмас,
Батырдан алсан бир саўға,
Ол қайтарып сорамас.
Кәмарсыз ул - димарсыз,
Белине қуўат болалмас,
Қонақ күтип, тақ турып,
Өлице өрре туралмас.
Қәдирдан болар заманлас,
Қәдирданныц кемеси,
Қара тасты қақ жарған,
Қайтпас күшиц қуўыспас.
Аўыздан түсип гәўҳар тис,
Жастағыдай болалмас,
Ғайратланып еткен исиц,
Кеўилге сирә унамас,
Ж аслық жигер, тасқын күш,
Енди қайтып оралмас.

***
Елпец-елпец жуўырған,
Ебелек оглап семирген,
Ерлер минген елшец боз,
Ецкейме болар алды оныц,
Аш ық болар арты оныц,
Қысқа болар бели оныц.
Ерлер қушқан арыўдыц,
Қобаға болар мурны онық,
Қолац болар шашы оныц,
Қәлем қыйған болар қасы оныц,
Яры келсе қушыўға,
Салқын-сая бостандай,
Рәҳәт болар қойны оғ^ыц.
***
Елпец-елпец жуўырған,
Ебелек отлап семирген,
Ш алғайдан шаўып, төсте озған,
Ел гүзеткен ерлердиц,
Аттан абзал малы болар ма?
Басқа кийсец, бас көрки,
Батырға саўлат, жас көрки,
Дуўш арласқан күнлерде,
Душ пан көзин қыздырған,
Ерлердиц дуўлығасынан,
Гоззал кийим болар ма?
***

***
Шацлақ болмай, шац болмас,
Шағала болмай, көл болмас,
Ш ешен болмай, бий болмас,
Шағына келмей, ер толмас.
Шағламай, жүйрик жуўырмас,
Ш ағламай жүйрик жуўырса,
Қардан салған қаланы да бузалмас.
Қыс күнинде жаз болмас,
Қартайғанда жас болмас,
Ноқтасыз асаў туттырмас,
Бурылмай, арыў өптирмес,

Қуры созден пайда жоқ,
Айтарға сөз болмаса,
Моллалықтан пайда жок,
Көкирегинен ашылған,
Ақылдыц көзи болмаса.
Коп ақылдан пайда жоқ,
Сабыр-қарары болмаса,
Патшалықтан пайда жоқ,
Пуқарасын дүзеткен,
Әдил нызамы болмаса.
Ш ешенликтен пайда жоқ,
Кейнинде сөзи қалмаса.
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Көп жамғырдап пайда жоқ,
Жаўдырап шалғын көк өсип,
Қуяшлы жазы болмаса,
Сулыўлықтан пайда жоқ,
Таўланған назы болмаса.
***
Желе-желе жууырған,
Арғымақ аттан ер қалар,
Ишпес, киймес байлардан,
Қора толы мал қалар.
Аш бөриниц баласы,
Алты болар, бес болар,
Абаданы бир болар,
Абаданы жығылса,
Бассыз қалған аламан,
Аш бөридей улысып,
Изи айланып кер болар.
***
Түймедей басьщ болмаса,
Сәўкеле салмақ не пайда?
Қолац шашьщ болмаса,
Шашбаў тақпақ не пайда?
Ақ билегиц болмаса,
Алты жерден қас қойған,
Билезик салмақ не пайда?
Қуры сөзден пайда жоқ,
Айтарға сөз болмаса,
Моллалықтан пайда жоқ,
Сабыр-ықырары болмаса,
Патшалықтан пайда жоқ,
Ақыл-ҳуўшы болмаса.
Сақыйлықтын белгиси Сорасып барған адамньщ,
Қайтарып қолын қақпаса,
Батырлықгьщ белгиси Душпаннан тилин таргпаса.
***
Шағала келмей, жаз болмас,
Шацқан болмай, боз болмас,
Шағына келмей, ер толмас,
Шаппайын бедеў сыналмас,
Ойланбай сөзлер айтылмас,
Әзелги душ пан ел болмас,
Етекти кессец, жец болмас.
Қумды елесец нан болмас,
Бәҳәр болмай жаўын болмас,
Ийттүйнектен қаўын болмас.

***
Кесе белден байланбас,
Ҳамел етпей сағадан,
Кеседен келип үзалмас,
Жәрдеми болмай арадан.
Ийт асырасац сыртланнап,
Қойды бермес қорадан,
Мал жыйнасац, қой жыйна,
Қольщ кетпес шарадан.
***
Жалғыз жулдыз шағырайып,
Булттан шыққап ай болмас,
Барлық бөзди жыйса да,
Бир көйлеклик шайы болмас,
Гилец иәмсиз жыйналып,
Бир ақыллы ер болмас.
***
Шешенликтен пайда жоқ,
Айтар сөзи болмаса,
Патшалықтан пайда жоқ,
Әдил көзи болмаса,
Көп жацбырдан пайда жоқ,
Жерге көш болмаса,
Мол жантақтан пайда жоқ,
Малға сөги болмаса,
Көп халықтан пайда жоқ,
Ищинде бега болмаса,
Батырлықтан пайда жоқ,
Душпанға кеги болмаса,
Көп сөзден де пайда жоқ,
Соцында шеги болмаса.
***
Қызыц зәлел келтирер,
Толы журтқа дац болса,
Улыц зәлел келтирер,
Ж аслайынан пац болса,
Ағац зәлел келтирер,
Қоцсыц менен жаў болса,
Иниц зәлел келтирер,
Жүрген жери даў болса.
Балац болса, шоқ болсын,
Ш оқ болмаса, жоқ болсын,
Арлы жигит перзенти,
Жаўға атылар оқ болсын.
***
Ҳеш ким көзге илмесе,
Ағалықтан пайда жоқ,
С өз мәниси болмаса,
Даналықтан пайда жоқ,
www.ziyouz.com kutubxonasi

Тәселлесин бермесе,
Басшылықтан пайда жоқ,
Ағаньщ тилин алмаса,
Қосшылықтан пайда жоқ,
Кийнинде сөзи қалмаса,
Ш ешенликтен пайда жоқ,
Елдиц арын алмаса,
Көсемликтен пайда жоқ,
Жомартлығы болмаса,
Сақыйлықтан пайда жоқ,
Арада жәнжел орнаса,
Жақынлықтан пайда жоқ.

***
Ж аратқан жаббар ийемниц,
Оныц бендеси болса,
Хан ҳәзиреттей алымныц,
Сәўерге үммети болса.
Ҳәсен менен Ҳүсеннин,
Оқырға китабы болса,
Бийбипатма пиримниц,
Қолларға пири болса.
Айдаў ата, Алаў шыйық,
Алар қылўетте болса,
Кербалада Қасым шайық,
Олар ҳәм сәўбетте болса,
Қырық шилтен ғайып еренлер,
Бәриси хызметте болса.
Әреби нардай гүркирер,
Мойнында ялы болса,
Ҳәр гия гүлдей ашылар,
Басында дәнеси болса.
Сары шымшық бүлбүл болар,
Тилинде сәнасы болса,
Ылайдан соққан қылсүўрет,
Ол да бир күн дәрпенер,
Көксинде жаны болса,
Бендеси барар бейишке,
Көкиректе ийманы болса.

***
Бөрик ал десе, бас алма,
Ақыл айтар досыц бар,
Билимлиден қалған бурынғы,
Айтылып жүрген нақыл бар.
Сүйкимсиз болып көринип,
Халыққа тентек атанба,
Көп ишинде шошацлап,
Болмас иске асылып,
Жуўыра берме баққанға.
Бир сынаған жаманды,
Еки қайта сынама,

Сынамай кеўлиц тына ма?
Ж ылқыныц бәри бир жылқы,
Сүйекке питкен күш болса,
Ш абысынан тына ма?
Зор болған менен қарақус,
Қайтармасац, ац алалмас.

***
Жақсы болса алғаныц,
Мурадыца жетерсец,
Көргенсиз болса алғаныц,
Ж ылай-жылай өтерсец.
Қайқы болса тийгениц,
Қайырға барып батқаныц,
Жамыларға нәрсе жоқ,
Сабанға кирип жатқаныц.

Бол, бол киси, бол киси,
Болмақ керек ер киси,
Болар ердиц белгиси Боласы иске еринбес,
Болмас исте көринбес,
Болмағыр сөзди сөйлемес,
Бостан-босқа бүлинбес.
Болымы насаз жигитте,
Бой болар да, ой болмас,
Бойын дүзеп, мәс болып,
Болғысы кунин ойламас,
Босқа өткизер өмирин,
Бозда ойнаўъш қоялмас.
***
Ш өпти гия дейдидер,
Басьшда дәнеси болса,
Хожаны хожа дейдилер,
Дәстурханда асы болса,
Қызларды қыз дейдилер,
Зүлпи, қыйқаш қашы болса,
Дананы дана дейдилер,
Даныш пан басы болса,
Туўрыны туўры дейдилер,
Сөзиниц ырасы болса,
Көп ж асаған дейдилер,
Теберик жасы болса.

***
Бул дүнья өгер, көшпели,
Бәрше басынан кешпели,
Буйырған асын ишпели,
Буйрықлы саҳаты болса.
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***
Жигиттиц солдур мураты:
Жылаўдаған дүлдүл аты,
Жәмиясы ҳәм жегжаты,
Жал-қуйрық, қанаты болса.
***
Күнниц айлаўын ай алар,
Күликтиц орнын тай алар,
Киси ҳәр жерден жай алар,
Күллибап санаты болса.
***
Бул дүньяда болса исиц,
Тәцирим салған беҳиштиц,
Қапысын жапқан емести.
Еки Ахмет мурсал өтсе,
Үмметим деп жылап өтсе,
Булар-әм жалған емесги.
Гәп мәнисин билгенге,
Бурынғы откен шайықтан,
Ҳеш бир соз қалған емести.
Ғацқылдаған ақ қобыз,
Жубы емес, тақ қобыз,
Шала-шала, досларым,
Қолларым талған емести.
***
Бул дүньяда не айып?
Сәлемсиз кирген айып,
Сораўсыз ишкен айып,
Ойласықсыз шешкен айып,
Руқсатсыз кескен айып,
Ўақытсыз өшкен айып,
Биймезгил кошкен айып,
Келсе егер биймезгил,
Көшеден бир қәлендер-сайыл,
Ашшы сөз айтып оларға,
Намысына тийген айып.
Ҳақ болып ант иш кен айып,
Өкпелеп ағайин-тууғанға,
Наҳақтан жабылган жалаға,
Ойласпай қатын, балаға,
Ылағып кетсе - ол айып.
Сөзлер сөздиц мәнисин,
Ацғармай жетик мәнисин,
Сөйлей берген сол айып.
Дос кеўлине жеталмай,
Досты гаслап кеталмай,
Әўере болып ортада,
Албырап турса, сол айып.

Белгили мәкан дүзалмай,
Қонақ қәдирин билалмай,
Ел қәдирин есапқа алмай,
Қанғырып жүрсе, сол айып.
Өз шамасын байқамай,
Көтере алмас шоқмарға,
Жабыса берсе жарбацлап,
Күлки болса халыққа,
Ә}гере болған - сол айып.
Опалы ўәдесинен тайып,
Өсек сөзди халыққа жайып,
Ар-намысты аяққа басып,
Соз тасыған - сол айып.
***
Әўели Алла не еткен,
Әлемге жарық нурды еткен,
Нурдын шарапаты менен,
Жети қат көк пен жерди еткен.
Жерден алып топырақ,
Адамзатты дөреткен,
Жолдасы оньщ болсын деп,
Бендем өсип-өнсин деп,
Жолдасқа ҳаял дөреткен.
Қай ўақлары болса да,
Патшалы байтақ ел откен,
Арқасында ерлердиц,
Мал жайып, шар>га күнелткен.
Алпыс үшке келгеише,
Алланыц досты Мухаммед,
Бендем деп зарлап, бул өткен.
Зулпықарын суўырған,
Ерегискен душпанныц,
Заманасын қуўырған,
Қапыда бир қуд олтирин,
Ҳәзирети Әлий Шер откен.
Жақынлатып сөйлесем,
Адай деген халықтан,
Бекет деген пир өткен,
Табын деген халықтан,
Асаў Барақ бул откен,
Өўлийе өлмес дер едим,
Қарақалпақтыц елинен,
Қутлы ийшан деген пир откен,
Түркмен деген елаттан,
Мақгумқулы бул өткен.
***
Батыр менен сойлессец,
«Қол басқарып, жаў жецип,
Найза урып, оқ гөзеп,
Ор гаға атты саүгдым» дер,
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Байлар менен сөйлессен,
Қонақ келип тумлы-тустан,
Данқын етип өзи дәстан,
Мал семизин сойдым, дер.
Байдыц қызы мақтанса,
«Атамньщ үйи - алтын тақ,
Алдымда болды бал, қаймақ,
Ҳәйкел-түрме, оцир моншақ,
Барбаз уш ын тақтым» дер,
«Небир ғошшақ жигитти,
От жаққыш етип қойдым» дер.
«Жарыға берип жипекти,
Келеплетип қойдым» дер.
«Ушыға менен жипекти,
Парша тон менен ишикти,
Күнлигиме кийдим» дер,
«Мақпалдан болып шылғаўым,
Бир әрмансыз болдым» дер.
***
Белдеўде бедеў көринсе,
Ердин үйи деседи,
Қәтепте нары бар бодса,
Бардыц үйи деседи,
Оц жақга отаў керинсе,
Улдыц үйи деседи,
Шеп жақта отаў көринсе,
Узақ болса, сорары,
Жақын болса, барары,
Барып келсе, базары,
Улдайын болған күнинде,
Қарар көзи қаншымақ,
Қарағай бармақ, жез тырнақ,
Қыздыц үйи деседи.
Көк жалаўлы көринсе,
Атпай, шаппай маиырылған,
Жалғызынан айырылған,
Азалар кийген күнинде,
Туллардыц үйи деседи.
Жар түбинде, беглерим,
Жарты ылашық көринсе,
Ексе, егин питпеғен,
Мийнети бастан кетпеген,
Жазлайғы тапқан табысы,
Салғырты менен, халайық,
Жегенине жетпеген,
Ийнине гартқан шекпени,
Дизесинен өтпеген,
Сорлардын үйи деседи.
Жоқшылық жаман дәрт екен,
Мәрт көкейин кеседи,
Ер жигиттиц қолында,

Тоғыз түлик мал болса,
Ғәзийне толы пул болса,
Айттырса бермес арыўды,
Күн кормеген сулыўды,
Алсалар болар деседи.
Отыз жасы толғанда,
Қулағы сирә шыцламас,
Түртип-түртип сөз айтсац,
Соз мәнисин ацламас,
Ж ақсы-жаман тацламас,
Бийҳуўда өткен өмири,
Аўсарлар болар деседи.
***
Ийтелги қус мақтанса,
«Ийтсиз қоян алдым» дер,
Батыр ж игиг мақтанса,
«Ортаға агты салдым» дер,
«Туўын ш анш ып шықтым» дер,
«Душпаниан еш алдым» дер,
Есер жигит мақтанса,
«М ерекеге бардым» дер,
«Төбелести салдым» дер,
«Келтек пенен керилип,
Журттьщ басын жардым» дер,
«Мен-мен деген жигиттиц,
Жағасынан аддым» дер,
«Мерекениц ишинде,
Бир тецгелик қылдым» дер.
*х-х-

Ж аўынлы күни көи жүрме,
Жанбаўыры тайғақты,
Ақмақларға сыр айтпа,
Өз басыца болар айғақты,
Сыйласықлы қарындас,
Ҳом қарындас, ҳәм жолдас,
Сыйласпаған қарындас,
Күнлердиц-күни келгенде,
Барып турған болар қас.
***
Жар басына қонбаныз,
Даўыл турса, үй кетер,
Ж атқа сырын айтпацыз,
Жала менен бас кегер.
Жаман болса жолдасын,
Душпапыца мат етер,
Жақсы болса жолдасыц,
Айрылмасқа серт етер.
Ийт жуўыртып қус салсац,
Кийген тоны н түлки етер,
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Сыпайы сырын билдирмес,
Әсте ғана бүлк етер.
Жаманға айтқан жақсы сөз,
Мәнисине түсинбей,
Өз алдына гүр етер,
Нәсият сөзиц бос кетер.

Ерлерде еки сөз болмас,
Жақсыда қайғы, кек болмас.
Қоян жүрек қорқақты,
Оны батыр деп болмаг.
***
Ҳар ким елинде жақсы,
Бақа көлинде жаксы,
Жылаи шөлинде жақсы,
Қаладан алған ақ сүрме,
Қызлардыц көзинде жақсы.
Қайшы қулақ бедеўлер,
Ба гырдыц асгында жақсы,
Уцғысы гюрец ақ найза,
Батырдыц дәстинде жақсы.
Бети сепкил, жаман қатын,
Пөренже ишинде жақсы,
Хийўадан келген қос түрме,
Қызлардыц белинде жақсы,
Оны буўған қыз жуўанлар,
Бийсақал алдында жақсы.
Коп соз қуранда жақсы,
Намаз ийманда жаксы,
Қатым еткен қураний сез,
Молланыц дилинде жақсы,
Шийрин-шийрин сойлемек,
Дананыц тилинде жақсы.

Бир минбеге боз жақсы,
Тоя жеген жасықтан,
Бир тислеген май жақсы,
Қыйырга питкен қайыцнан,
Қатара өскен тал жақсы,
Бийәдеп өскен жигиттен,
Көп жасаган қарт жақсы.
Арын сатқан ақмакқа,
«Бер» дегеннен, «ал» жақсы,
Бәйги алмаган беде)>ден,
Жабағы жүнли тай жақсы.
Паяны жоқ бахыттан,
Жадырап шыққан күн жақсы,
Жарасықсыз паршадан,
Бойыца шақ тон жақсы.

***
Бекире ойнар ақдәрья,
Журт жыйналып бөгесе,
Ағысынан тоқтамас,
Жақсы менен дос болсан/
Сыртыцнан жүрип датламас,
Қыяметлик дос болған,
Қатар-қурбы жоралар,
Игтшнде сумлық сақламас.
Елин сүйген ҳәр адам,
Ҳәммесине бирдей боп,
А гайинди ж акдамас,
Боласынлы жигитлер,
Көрсетип жипек минезии,
Ҳеш биреўди боқламас.
Мәрт адамлар мәрт болар,
Қотесип алып мойнына,
Ҳеш \'ақыт өзин ақламас,
«Баягыда сен зацғар,
Кеўилиме тийдип» деп,
Ҳеш бир гийне сақламас.

Жақсы адамда кек болмас,
Жамагт адам тек болмас,
Өзи жаман болганды,
Сирә жақсы деп болмас.
Жаиылтлсқан ел - ел болмас,
Жаксыны жаман деп бол мас.
Ешек пенен бир турса,
Бедеў, тулпар отламас,
Бекире ойнар ақ тениз,
Журт жыйналып бөгесе,
Ағысынан тоқтамас.
Алгыс алған арымас,
Қарғыс алган жарымас,
Нақыл-мақал еки сөз,
Унамаса халыққа,
Аўзында ҳеш ким сақламас.
***
Жақсы адамныц белгиси Басы жа\'да қалса да,
Жолдасы ушын жан берер,
Еки жүзли, ел бузгыш,
Еп пенен қанша күн көрер?
Қәдирли болсан халкына,
Басыца келип бақ қонар,
Ақыллы адам аздырмас,
Аўзында сози сақ бодар,
Айтқан сөзи угымлы,
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Соз бойына шақ болар,
Көкиреги кец, ҳақ болар.
Араласып жүрмесе,
Ағайиниц ж аг болар,
Пейли менен биймаза,
Берекетиц пац болар.
Турақсыз адам белгиси Қуүанғаны бәрҳа даў болар,
Өнерлиниц белгиси Отырған жерин гүл қылар.
***
Жақсыдаи сайлап ат миниц,
Қашса, қу>'ып жеткендей,
Зүлпиқар болсын қылышын,
Урса кесип өткендей,
Жақсыдан сайлап дос тутын,
Сорасан, жумысьщ питкендей.
Арыўдан сайлап кыз алын,
Мийманға хызмет еткендей,
Қатын алсан арыўды ал,
Арыўдан сайлап сулыўды ал,
Жаман қатын а л ға н ьщ Бир болеге қалғаньщ.
Бәдҳасылдан қыз алсаи,
Өзин өлип кеткенде,
Келмеске сапар еткенде,
Үйине мийман келгенде,
«Кел мийман» деп қошламас,
Жүгирип атын усламас,
Төрге төсек тасламас,
Тол гырып табақ салалмас.
Және тағы, беглерим,
Бәдҳасылдан ул туўса,
Еки адам урысып,
Ол алдына келгенде,
Торелик оған бералмас.*
***
Жақсылар гүлди солдырмас,
Жаманлар ҳасла оцдырмас,
Түсимпаз болса төреси,
Әлпайымлап сөз айгып,
Ҳәргиз сағын сындырмас.
Қардыц суўы қандырмас,
Ағын суулар болмаса,
Д\гшпан отыц жандырмас,
Ақыллы болса қаналас,
Қаналасыц көп болса,
Душпан саған баталмас.
Малды баққан шопаныц,

Мал ийеси болалмас,
Ж олыц түсип барғанда,
Қонақ асы соялмас,
Алдыца бас қоялмас,
Ҳ әтге өзи бийшара,
Қампайып қарны тоялмас,
Еки-үш жыл болса да,
Гиреўли сыйын алалмас.
Қазансыз үй болмас,
Қазансыз үйде күй болмас,
Үйрек, ғазсыз көл болмас,
Усамаса төл болмас.
***
М ингениади «жаман» деме,
Ж ылаўын қақсац жүргенде,
Алганыцды «жаман» деме,
Иззет пенен мийман күткенде.
Ж ақсы менен дос болсац,
Басына күнлер туўғанда,
«Достым» деп жылап барғанда,
Ж ақсы сөзин бир айтып,
Қапа бир кеўтшц шадлайды.
Ж аман менен дос болсац,
Басыца саўда түскенде,
«Достым» деп жылап барғанда,
«Қарасы жугар маған» деп,
Қайрыла берип қарайды,
Үстиртин ҳалыц сорайды,
Күлип, алдыц орайды,
Ж орта күлип, кецкилдеп,
Өзиниц басын қорғайды,
Майлы гил менен алдайды.
***
И йт сақласац сыртланнан,
Қойды бермес қорадан,
Ж аман менен дос болсац,
Пыш ығыц болса, «пыш» дейди,
Ийтиц болса, «жит» дейди,
«Ж ақынласпа, көш» дейди,
Қол кетпейди жағадан,
Бийақылдан бий болса,
Аўзы кетпес парадан.
Сөз сөйлеген жигиггиц,
Тилинде дейди шекери,
Ел қыдырған жигиттиц,
Тоқсаннан коп нөкери.
Қырық еш екке жүк болар,
Бир жаманныц мәккары.
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***
Ж алғыз таўдыц баўырына,
Нешше кийик балалар,
Аталмаған бийдәўлет,
Бийжағдай жерден жаралар,
Ж арадар болған енеғар,
Бир қуўрайды паналар,
Паналы болған жәниўар,
Бир көзинен жас ағар,
Бир көзинен қан ағар.

Арғымақты жаман деп,
Буўданды қайдан табарсац?
Ағайинди жаман деп,
Туўғанды қайдан табарсац?
Ақ сабанды жаман деп?
Шөпти қайдан табарсац?
Бар дуньяцды жаман деп,
Көпти қайдан табарсац?
Жыраўдарды жаман деп,
Гәпти қайдан табарсац?

Атасы жаман қандайды?
Қамақтағы малдайды.
Енеси жаман қандайды?
Дәрьяға салған салдайды.
***
Әй, яранлар, мусылманлар,
Айлана бермес бул дәўран,
Жалғаншы екеш дүньяда,
Бар ма өлимнен жаман?
Қатарлы өскен қариялар,
Жигерли өскен жоралар,
Жолдасынан айырылған,
Қыя шөлде адасар,
Қайырдан уш қан ақша қуў,
Қайырлы жерге жарасар,
Ҳаўадан уш қан аласар,
Әл ҳаўаға миясар.
Жигитке қосбаў жарасар,
Қызларға шашбаў жарасар,
Сәўкелеси жалтылдап,
Бир-бирине қарасар.
Өлимге жылаў жарасар,
Тойға жыраў жарасар,
Ғацқылдаған ақ қобыз,
Азасыз елге жарасар.

Еки жақсы бас қосса,
Қыл өтпейди арадан,
Еки жаман бас қосса,
Күнде жәнжел, күнде даў,
Қол кетпейди жағадан,
Мурап пенен дос болсац,
Басыц кетпес таяқтан.
Алым менен дос болсац,
Кеўлицде болар жубаныш,
Залым менен дос болсац,
Кеўлицде болар былғаныс.
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Жел-жел есер, жел есер,
Егизлей берсе, төл есер,
Ецбеклей жүре ер өсер.
Сағасы булақ суў тасар,
Тәрбия менен гүл есер,
Сөйлеў менен тил өсер,
Қайтқан малда қайыр бар,
Кесимли пулда өсим бар,
Қайырлы болса, пул өсер.
Ж ақсы ердиц белгиси Әдеп пенен сөйлесер.
Әдил сөзге не қарыў?
Жақсы сөзге не жетер?
Иззет-ҳүрмет тоқлықта.
Ашыў - араз, ақыл - дос,
Ашыў-араз жоқлықта,
Ашыўыц қанша келсе де,
Ақылды ашыў жецсе де,
Өзицнен зорға соқлықпа.
Барар жериц бир болсын,
Ҳәр нәрседе сын болсын,
Жаманлардыц санынан,
Ж ақсы нәрсе мыц болсын,
Питпесе де буйымыц,
Айтар сөзиц аз болсын.

и

www.ziyouz.com kutubxonasi

***
Ҳаўадан ушқан аласар,
Бир-бирине миясар,
Қатар өскен қариялар,
Кетерицди билген соц,
Айтысыцыз аллияр.
Қайырдан уш қан қуба ғаз,
Әл ҳаўада шуўласар,
Көлден ушқан ақша қуў,
Айдынлы көлге жарасар,
Әдиўлеген ақ бесиклер,
Аналыққа жарасар,
Таў қацбақлы, жантақлы,
Түйели елге жарасар.
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Көк орайлы кок шалғын,
Жылқылы елге жарасар,
Шешенлер даўға жарасар,
Улларға тойлар жарасар,
Жигитшилик желец өткенде,
Бастан мийнет еткенде,
Ғарға адым жер мун болып,
Қараша көзден нур тайып,
Ғаррылар жолдан адасар.

Порлы-порлы, порлы таў,
Уйқыламасан, қабақ жаў,
Ишпей жүрсен, тамақ жаў,
Арық атқа қамшы жаў,
Жыртық үйге тамшы жаў,
Урысқақ болса, улыц жаў,
Керискек болса, келин жаў,
Сүйкеншек болса, түйец жаў,
Түйец менен бийецди,
Алып кетсе, жийен жаў.
***

'даи>

Иззет пенен мийманды күт,
Зайыбыцды жаман деме,
Ҳаялыца гийне қылып,
«Бар иззетим тамам» деме,
«Тек те мениц жетеди ғой,
Үй ишине шамам» деме,
Тек өзицди дана есаплап,
Өзгелерди сабан деме,
Жалғыз өзиц жақсы болып,
Басқаларды жаман деме.

Қара таўға нур жаўса,
Қар жаўғандай борамас,
Қапаланса кеўилиц,
Әламды шалқып орамас,
Қайыр-сақаўатсыздыц,
Тапқанын Қудайым қурамас,
Барымтасы көп адам,
Ҳал-жайыцды сорамас.
Желтир-желтир жел ессе,
Ел шуўаққа жеталмас,
Жез қанаты қайрылса,
Лашын қуўып илалмас,
Жез қарғылы қуб тарлан,
Жетилмей түлки шалалмас,
Жеткиншектен айырылған,

Ж ер таянбай туралмас,
Не боларын алдында,
Ғапыл бенде билалмас.
Басыцнан өтсе дәўраньщ,
Айланып екки келалмас,
Қарар көзден нур тайса,
Алға шаўып желалмас,
Ж есир-жетимниц малын,
Ҳеш бир жерде ел алмас,
Көргенсиздиц баласы,
«Хош болғай» деп тил алмас.
Қара қулан териси,
Қайыс болар, қын болмас.
Үлгисиз тон пишилсе,
Бой болар да, сын болмас.
Еки яқшы бас қосса,
Бир-бирини қыялмас,
Еки жаман бас қосса,
О т басына сыялмас.
Озал баста бәд аўыз,
Қартайып, тилин тыялмас,
Зыят болса мәртебец,
Қоцсы-қобац көралмас.
Ата тилин алмағанныц,
Талабы сирә оралмас,
Қатарына бас қосып,
Шалқып дәўран сүралмас,
Ж аман атыц бир кешсе,
Ҳеш жерде арзац соралмас,
Жәрдем жетпей арадан,
Кеседен келип уралмас.
Арғымақ атқа оқ тийсе,
Ябыдай жатып туўламас,
Бурыннан жоллар көрмеген,
Истиц соцын ойламас.
Бир нышана көрсетпей,
Қәсийетиц ацланбас,
Зулымлықтыц нышаны,
Жалынғанда балқымас.
Атадан алтаў туўғанныц,
Атқан оғы жоғалмас,
Адамзаттыц ақмағы,
Келген бағын ацламас.
Қүшигинде таланған,
Толып-тасып шағламас,
Қандай қолы келсе де,
Быламығы қойылмас.
Жарым туўса озалдан,
Ержеткенде саўалмас,
Аласардыц баласын,
Мыц жыл қайтар, аў адмас,
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Жастан аўызланбаса,
Ержеткенде қаўалмас,
Аўызбирликли елди,
Кеседен келип жаў алмас.
***
Желтир, желтир жел есер,
Желден жүйрик не десер,
Жел тосыққа тосылмас,
Жемсемей қулан басылмас,
Желсиз думан тарамас,
Жерлеп уш қан тарлан кус,
Жез қанаттан қайырылса,
Жетип бир қоян алалмас.
***
Сабы сынған балтадай,
Сылтылдаған жигирма бес,
Қызды көрсе, қайырылып,
Қылпылдаған жигирма бес,
Жылғадан аққан суўлардай,
Жылтылдаған жигирма бес.
Елдиц кейни жатқанда,
Тәрези, Үркер батқанда,
Қызлы үйди жағалап,
Тьщ-тыцлаған жигирма бес,
Шийдиц түбин тырмалап,
Тур-турлаған жигирма бес.
Қыстьщ күни қыраўда,
Қылтьщлаған жигирма бес,
Жаздыц күни жаўында,
Сылпылдаған жигирма бес.
Тезек терген тоқалдан,
Алғыс алған жигирма бес,
Төрде отырған кемпирден,
Қарғыс алған жигирма бес,
Жапсардағы жецгеден,
Жуўап алған ж иш рма бес.
Жар жағалай жүгарсе,
Жайын үрккен жигирма бес,
Өкше тирей жуўырса,
Жер ойылған жигирма бес.
Келиншеклер қызығып,
Иши күйген жигирма бес,
Ж ипек шапан желбегей,
Қызлар сүйген жигирма бес.
Елде тойлар болғанда,
Тилла ләген көтерип,
Хызмет қылған жигирма бес,
Қыдырып келген қызлардан,
Тал шыбықтай буралтып,

Қәделер алған жигирма бес.
Астына бедеў ат минип,
Ҳасылдан сайлап тон кийип,
Қатарыныц ишинде,
Ш алқып өткен жигирма бес.
Қызлы үйге барғанда,
Айтар сөзин айталмай,
Я үйине қайталмай,
Бир терлеген жигирма бес.
Ерекке отаў қурдырып,
Тал шыбықтай буралтып,
Ж ипек шашын оралтып,
Дәўранлар сүргеп жигирма бес.
Бедеўлер шөлде желер ме?
Бийәжел бенде өлер ме?
Бир кеткен соц ж игарма бес,
Айланып еки келер ме?!
Келмеслигин соннан бил,
Ҳә демей келер отыз бес,
Қоцыраўлы найза қолға алып,
Сарыжайдай толғанып,
Мал қыдырган отыз бес.
Садаққа салган жебедей,
Саўдыраған қырық бес,
Қьгрық беске келг енде,
Бәрше адамыйзатта,
Толысар дейди ақыл-ес.
Муннан арман откен соц,
Енди келер елиў бес,
Елиў беске барғанда,
Қәдимгидей болмас баяғыц,
Мақтанған менен оягыц.
Муннан арман өгкенде,
Енди келди алтмыш бес,
Алтмыш беске барғанда,
Сүйеўлер болар таяғыц,
Көзицниц алды булдырар,
Ж ақындағыц қулдырар,
Сүдигардан жүргенде,
Қағысып кетер аяғыц,
Қартаймаған қаяғыц?!
М уннан да арман откенде,
Алдыцнан шығар жетпис бес,
Жетпис беске барғанда,
Раўаж болмас қылган ис,
Саўдырап қалар гәўҳар гис,
Бурынгыдай бойыцда,
Болмас қуўат, қалмас күш,
Ж үзицде қалмас рәўшапыц,
Қалмай төкилер дәнданыц,
Қартаймаған қаяғыц?!
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Сол уақтында, беглерим,
Жаман болса алғаньщ,
Қағып төсек салғанын,
Кире берип бир түртер,
«Ары отыр, азған» деп,
Шыға берип бир түртер,
«Исич сениц жаман» ден.
Мына сөзди еситип,
Жылаи жатар ишимиз,
Басыцызға келгенде,
Үлкенин қалмай, кишициз.
Буннан арман өткенде,
Және келер сексен бес,
Сексен беске барғанда,
Ҳарамы болса перзентиц,
«Келмеди ме олим?» деп,
«От басында отырған,
Бул ғаррыны кориц» деп,
Мына сөзди еситип,
Қызыл тилиц қыялмай,
Көзицниц жасын тыялмай,
Алыста кеткен қызыцныц,
Белде! I қууа г кеткен соц,
Ол изинен баралмай,
Перзентиц жаман болған соц,
Өзицнен болған баланыц,
Ошағына сыялмай,
Таслайын ба отқа деп,
Бир жаныцды қыялмай,
Перзентиц жаман болған соц,
Келиниц жүрер жыйырылып,
Ҳалыцнан сорар кисиц жоқ,
Аўзыцда жалғыз тисиц жоқ,
Өз үйицде жатарсац,
Бир мүйеште ийирилип.
Буннан арман өткен соц,
Келди ғой мине тоқсан бес,
Токсан беси қурысын,
Қурысын демей, не дейин,
Өтер болды өмирим,
Жалғаншыда болып ҳеш,
Ақырсында айланып,
Әрманда кеткен тоқсан бес.
***
Жетпис бес жаска келгенде,
Жылыўы болмас қойынныц,
Қызығы болмас ойынныц,
Қарыўы болмас бойыцныц.
Жасайман деп саўлықта,
Меннен қалған мийўа деп,
Жатып алып тосекте,
14

Қ арақалпақф ольклоры

Коз тигерсец жәўтецлеп,
Ақлық пенен шаўлыққа.
Жаманлардан сөз алма,
Ғаррылай қыз алғаныц,
Көп бәлеге қалғаныц,
Дацқы шықпас атыцныц,
Ойнас гутар қатыныц,
Белицнен димар кеткенде,
«Гәплериц ҳеш жақпас» деп,
«Аўзыцды жап, қақбас» деп,
Ҳәр сөзинди қақпалаған,
Сөзи болар салтыныц.
Қартайғанда қыз алсац,
Қызыц менен гетелес,
«Ғаррыны қудай азты» деп,
Күлки қылар көшелес,
Ҳаял алсац, қатар ал,
Жасы болсын өкшелес,
Жупласып оскен кемпириц,
Сен қартайған ўағыцда,
Сөзицди елеп-екшемес.
Қартайып, жаслай қыз алсац,
Өлгеницде жыламас,
Таза жай менен ю не жай,
Екеўи тецдей қуламас.

Ҳәй, яранлар-яранлар,
Яр излеген жигирма бес,
Еки аўылдыц арасын,
Араз еткен жигирма бес,
Буғаўсыз оскен буўданды,
ГТыр-пырлатқан жигирма бес.
Тьшым танпай түн болса,
Тьщ-тыцлаған жигирма бес,
Шырт уйқыда жатқанда,
Тур-турлаған жигирма бес,
Көрген аўды жаздырмай,
Қағып алған жигирма бес.
Көшкен елдин кейнинен,
Қуўалаған жигирма бес,
Қыз-келиншек гез келсе,
Қьщыртықлап қуры кетпей,
Қыцқылдаған жигирма бес.
Айдын көлдиц ақ қуўын,
Атып алган жигирма бес,
Алтақтаға асылып,
Айҳайлаған жигирма бес.
Тыныш турмай саў басын,
Сатып алған жигирма бес,
Сабы сынған балтадай,
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Сылтылдаған жигирма бес,
Қызыл керсе қайырылып,
Қылпылдаған жигирма бес.
Қызықлы күнди қыздырған,
Темир торды буздырған,
Қызлы ауылды көргенде,
Булацлаған жигирма бес,
Түлки қуўган тазыдай,
Сыланлаған жигирма бес.
Ҳинжи тисли арыўды,
Ж ылўалар менен барыўлы,
Сулыўды сүйген жигирма бес,
Қызыл ш үберек көринсе,
Қыял еткен жигирма бес,
Питиўаны буздырып,
Зыян еткеи жигирма бес.
Асқар таўды асыўга,
Әрман еткен жигирма бес,
Қанжығаға бас байлап,
Өлимди жецген жигирма бес.
Ерекке отаў қондырып,
Тал шыбықтай буралтып,
Жипек шашын оралтып,
Дәўранлар сүрген жигирма бес

Қызыл аўылды көргенде,
Қыйпацлаған жигирма бес.
Өтирик айтып, уў жалап,
Сыйпацлаған жигирма бес.
Арыў қызды көргенде,
Аўып қалған жигирма бес,
Қыз коринсе көзине,
Қаўып қалған жигирма бес.
Аралаған аўылды,
Көп танылған жигирма бес,
Ж енгесине қызлардьщ,
Көп жалынған жигирма бес,
Ғажырланып гүйекке,
Тана қосқан жигирма бес.
Урылардай қызлардьщ,
Алдын тосқан жигирма бес,
Қызды көрсе, қыйпанлап,
Кетер болған жигирма бес,
Ақылынан айрылып,
Есер болған жигирма бес.
***
Ебелек отқа жанар ма?
Жецгесин алған оцар ма?
Арыўлар сайлап қыз алған,
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Тац уйқыға қанар ма?
Тамырынан солмаса,
Жасыл терек жанар ма?
Жақсы менен жаманныц,
Ж аратқанда жаны бар,
Жақсы да созге қанар ма?
Жаманды жанға санама,
Егер қылсац жақсылық,
Бәламатлап соз айтып,
Қолын салар жағаца.
***
Алла, Алла, Алла айтқан,
Ҳақтьщ ядын көп айтқан,
Аялы қолда талпынтқан,
Қаиатлыға қақтырмай,
Тумсықлыға шоқытпай,
Туяқлыға тептирмей,
Етеклиге елентпей,
Ж ағалыға тилентпей,
Қәуендергщ, ғамқорьщ.
Ата дәркар жигитке.
Ол атаға миясар,
Аязлы куни айланған,
Бултлы күни буралған,
Тар курсағын кецей гкен,
Тас булағын ериткен,
Түнде турып оянған,
Музлы бесик таянған,
Аялы қолдан май берген,
Ақ төсинен жай берген,
Ана дәркар жигитке.
Ол анага мияссар,
Алыста болсац, сорарьщ,
Ж ақында болсац, барарьщ,
Ж аў жағыцньщ қаласы,
Ж ел жагыцныц панасы,
Асқар таўыц, мийрибаньщ,
Аға дәркар жигитке.
Ол ағаға миясар,
Таласып емш ек емискен,
Тай-қулындай тебискен,
Адасқанда кецескен,
Узақ жолға кеткенде,
Келместей сапар еткенде,
Изицде бозлап қалмаққа,
4 уш паннан кегин алмаққа,
Дизгенецниц қуўаты,
Белгенецниц мәдети,
Ҳәм қуйрығыц, қанатыц,
Еки козицниц рәўшаны,
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Асқар таўыц - айбатыц,
Ини доркар жигитке.
Таўда бодар гаргыл тас,
Ағардар көаден селли жас,
Тар қодтықтан оқ тийсе,
Сүйеў бодар қарындас,
Алдадан күн-түн тндеген,
Уядашы, синдиси,
Ғэрип пашар, муцлысы,
Сицди дәркар жигитке.
Бул дүньядық сырдасьщ,
Қыямегдик жоддасыц,
Ақ қарагай, мөддир кот,
Кере 1е бармақ, арш ын төс,
Он торг жасар, жез буўынды,
Нар текедей керидген,
Басарына еринген,
Ишкен асы бүлкилдеп,
Тамагынан көринген,
Шашдары бестен оридген,
Қайрыла берин иаз еткен,
Балады ғаздай парўазеткен,
Ад, қойныца киргенде,
Қыс тоқсанды ж аз еткен,
Ап-аппақ, жупқа додақды,
Узын бойды, кен қушақды,
Шашбаўы годы шашақлы,
Шашагы тоды м о н ш ам ы ,
Бүлдиршин шубар койлекди,
Бүлкиддескен жүрекди,
Сәўгид яр даркар жигитке.
Од сәўгилге миясар,
Алсац, әлиц таддырған,
Өисец, мийриц қандырган,
Адамзаттыц мийўасы,
Есикке мийман келгенде,
Атын күтип багдамаққа,
Мийманға хызмет қылмаққа,
Екки көзицниц рәўшаны,
Асқар таўыц, айбатыц,
Белицде күш, ғайратыц,
Перзент доркар жигитке.

Әўел бастан, беглерим,
Дәўлет доркар жигитке,
Сол доўлетке миясар,
Ҳүммет доркар жигитке,
Ад ҳүмметке миясар,
Жүз жигирма жас берген,
Тәрбиялап, ас берген,

Ф

Қойны толы қуранды,
Аўзы толы ийманлы,
Тосбигайты п Аддаға,
Ш амы-соҳәр жылаган,
Ата доркар жигитке.
Сол атага миясар,
Сүт тилесе, пал берген,
Пал тилесе, май берген,
Тар қурсақтан жай берген,
Адақанда тадпы нгқан,
Қоргасындай балқытқан,
Қатарыныц ишинде,
Ж айтацлатып шалқытқан,
М үшкидей ийисин ацқытқан,
Қублагоҳиц меҳрибан,
Ана доркар жигитке.
Ол анага миясар,
Өр жагыцныц қаласы,
Шеп жағыцныц панасы,
Асқар таўыц, айбатын,
Ага дәркар жигитке.
Сол агаға миясар,
Алыс жолга кеткенде,
Келер мезгид жеткенде,
Горибим деп жыларға,
Қара шашы жайыўлы,
Ак ж үзге понже қойыўлы,
Алыста болса сорарыц,
Барсац-келсец, базарыц,
Еки көзинниц роўшаны,
Бир емш екти емискен,
Тар қурсақта тебискен,
Ж аўар қуда роҳмети,
Сицли доркар жигитке.
Ол сицлиге миясар,
А қ мацлай, бадам қабакды,
П исгеден юпқа додақды,
Бурыда берип наз еткен,
Егер енсец қойнына,
Қыс күндерди жаз егкен,
Бадады ғаздай порўаз еткен,
О д қарақаш, мөлдир көз,
Ҳазары йоқ, ш ийрин соз,
Керме қаш лы, бога коз,
С о ў т д доркар жигитке.
Од сәўгилге миясар,
Көтерсец, одиц талдырған,
Өпсец, мийриц қандырган,
Еки көздиц рәўш аны,
Ал, белицниц мәдети,
Дизгенецниц қуўаты,
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Бул дүньяныц жемиси,
Перзент дәркар жигитке.
Сол перзентке миясар,
Қыямет күпи толғанда,
Қудадан ҳәмир болғанда,
Сағыр болса перзентиц,
Зүрият даркар жигитке.
***
Бул дүньяға шыққанда,
Сүйеперид, қорғаныц,
Жаўға шабар тарланьщ,
Есигинниц айбаты,
Гөруғлыдай айбатлы,
Ата дәркар жигитке.
Сол атага миясар,
Суу' тилесец, сүт берген,
Сүт тилесеи, пал берген,
Ана дәркар жигитке.
Сол анага миясар,
Жел жағьщныц панасы,
Жау жағьщньщ қаласы,
Аскар таўдай айбатлы,
Аға доркар жигитке.
Сол ағаға миясар,
Ҳәм қанагыц, қуйрығьщ,
Еки козицнии рәўшаны,
Шаршаған жерде дем алмас,
Ини дәркар жигитке.
Сол иниге миясар,
Алыста болса, барарьщ,
Жақында болса, сорарьщ,
Көрмей, болмас қарарьщ,
Қаналас туўған нашарьщ,
Синли дәркар жигитке.
Сол сиқлиге миясар,
Ақ мацлай, бадам қабақлы,
Писте мурын, додақлы,
Шашбаўлары шашақлы,
Шашағы голған моншақлы,
Узын бойлы, кен қушақлы,
Дәл бойына жарасқан,
Сәўгил яр дәркар жигитке.
Сол сәўгилге миясар,
Алсан, қолын талдырған,
Өпсен, мийрин қандырған,
Мийман келсе күткендей,
Жуўырып атын тутқандай,
Адамзатгьщ мийўасы,
Зүряд доркар жигитке.

***
Бул дүпьяньщ қызығы,
Ушып өткен қус иенен тен,
Опасыз болса дәўраньщ,
Уйқыда корген түс пенен тен,
Атадан мийрас ақыльщ,
Дуўры айтқан макульщ,
Анық болған ис пеиен тец.
Жаманнан корген корлығын,
Душ паннан көрген күш пепен тен,
Жомарт ж игиг бай менен тен,
Ш ешен жигит дүр менен тен,
Ақылы жоқ жамаплар,
Мьщ болса да, бир менен гец.
Билимнен сабақ алсацыз,
Баҳасы жоқ ғәзийне,
Алтын, гүмис, зер менен тец.
Уўайымшыл адамлар,
Алды туйық жар менен тен,
Ата-ананьщ ақылы,
Дацғыл гүзар жол менен тец.
Жаманға айтқан ақьтльщ,
Елекке қуйғаи суў мепен тец,
Ш ешенлер айтқан нақыльщ,
Қулагына кирмейди,
Согып өткен жел меиен тен.
***
Ж ақсыныц сози жацлайды,
Жаманныц сөзи қандайды?
Нәмәрт туўған жигитлер,
Ҳақыйқат сөзге инанбайды.
Ақыллы адам сөз айтса,
Кимниц мийри қанбайды?
Же геси жамап жигитлер,
Ж ыландай шағып сойлесе,
Кимниц иши жаттбайды?
Кесер басты кессе де,
Мәрт жигит созден танбайды.
Енди шалдым дегенде,
Ац алмаган тазыны,
Даланыц сум түлкиси,
Қуйрығып былғап алдайды.
Еки жаман қосылса,
Суудан шыққан салдайды,
Ладанларға сөз айтсац,
Ақылыцды алмайды,
Жақсы менен дос болсац,
Кеўлице кир салмайды,
Ж аман менен дос болсац,
Ө гкен иске қууанып,
Бир иси оцлы болмайды,
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Баяғы истиц кейнинен,
Өле өлгенше қалмайды.
Сарымайдаи бир тойсан,
Басыца ис түскепде,
Неше күн аш жүрсец де,
Жүрегин ҳеш талмайды.
Жақсы менен жаманньщ,
Ке\>ли бирдей болмайды,
Жети а гасы көрегенли,
Истин соцын ойлайды,
Жети а гасы коргенсиз,
Гүнасыз қол байлайды.
Жаманныц еткен исине,
Кеўлиц сирә толмайды,
Жаманныц түссец қолыпа,
О д од\ир\\е\\ қогш айды,
Жаныцды жаман қыйнайды.
Дугымлы гуўған мәрт жигит,
Ел ш егине жаў келсе,
Қанасына сыймайды,
Қорқақ жигит жаў кормей,
Көлшшц жасын тыймайды,
Затында болса бир пәрсе,
Тентек шоқмар жыйнайды.
Жаман менен дос болсац,
Аяқтап шалып ойнайды,
Ақыллыга сөз айтсац,
С ез монисин ацлайды,
Сөзицди жақсы тыцлайды,
Әдеисизлик қылмайды,
Еки жақсы дос болса,
Душпаипыц иши қайнайды.

Қара бир қара таўлардыц,
Қары кетсе басынан,
Қаты қалар деседи,
Азамат ердиц қолынан,
Баты тайған күнииде,
Тек шықпаган тәнипде,
Жаны қалар деседи.
Жоқшылық жаман дәрт дейди,
Морт көкейин кеседи,
Мыиа келгеп жоқшылық,
Жомарт ердиц, халайық,
Қолын байлар деўши еди.

Қара-қара гаўлардан,
Қаршыта уш ар қунтыйып,
Суйир-сүйир гөбеден,
Сүйлинлер уш ар сымпыйып.

Ж үйрик деген жәниўар,
Алдында қара коринсе,
Төрт аяғы баўырында,
Басына күнлер гуўғанда,
Булар ҳәм уш ар сымпыйып.
***
Қарамаи деген бир ағаш,
Қайын деген және ағаш,
Шақасына шөп жыйнап,
Уя салар суцқар қус,
Суцқардап доўлет тайған соц,
Ғарға басар уясын.

Патша болсан, қарацлар,
Рошид пенен Қарунға,
Бай болсацлар, қарацлар,
Қайырсыз өткен корўанға,
Илимпаз болсац қарацлар,
Әпдатун деғен алымға,
Корип жолдас болмацлар,
Әдалатсыз залымға,
Билимпаз көрсец, жол сорац,
Ладанман деп гартынба.
***
Қул болсацлар, қарацлар.
Еркин өскеп Аязға,
Алым болсац қарацлар,
Әплатун жазган баязға.
Ж ақсылық исле дүньяға,
Алғыслар келер гүмансыз,
Залым болса кимде-ким,
Болар екен иймансыз.

***
Ш ийрин-шекер сойлемекти,
Тацлайдағы тил келтирер,
Сол бир саздыц намасын,
Бес пәнжели қол келтирер,
Бир нәмәрттен базарға,
Аманат қоссац «ким билип атыр» деп,
Көбин жеп, азын келтирер,
Алыстағы аўыр жүкти,
Қатарда нар келтирер.
Ерди намыс олтирер,
Қоянды қамыс олтирер,
Кемпирди тыр-тыр олтирер,
Сөз монисин билмегенлер,
Өзине кейис келтирер.
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Сөз мәнисин билмеген,
Сөзди озине келтирер,
Гүл мәнисин билмеген,
Шақасына зил келтирер.
Жигиттиц серли болғаны,
Ғабырыспай жүрсе жолынан,
Ашыў - душпан, ақыл - дос,
Бәлениц бори тилинен.
Бир күни ггитип, жазылар,
Дарыган тыйық жарасы,
Тил жарасы - өмирлик,
Ядыцнан шықпас ызасы.
Сөзинди сөйле абайлап,
Сөзден шыгар ашшылық,
Қайыр етсец биреўге,
Изи болар жақсылық.
***
Ер қәдирин ким билер,
Басыца ислер түспесе?
Жоқ қәдирин ким билер,
Керекли жерде таппаса?
Қорланғанын ким билер,
Қорығып жәбир шекпесе?
Туўысқан қәдирин ким билер,
Қайгы түсип басына,
Жалғыз өзи жатпаса,
Қодири болмас туўысқан,
Жеккелик дәмин татпаса?!
***
Суу қәдирин ким билсин,
Суўсап келип қаноаса?
От қәдирин ким билсин,
Тоцганды жылытып жанбаса?
Ас қодирии ким билсин,
Анықлап қарны тоймаса?
Ат қәдирин ким билсин,
Бир айлық жолга бармаса?
Жер қәдирин ким билсин,
Когине малын жаймаса?
Тон қәдирин ким билсин,
Қыраўлы қыста тонбаса?
Ер қәдирин ким билсин,
Жаўдан айырып алмаса?
Ерлигин ердин ким билер,
Артында сөзи қалмаса?!
***
Суў қәдирин ким билсин,
Суўсап келип қанбаса?
От қәдирин ким билсин,

Су}гыққа тонып көрмесе?
Нан қәдирин ким билсин,
Қарны ашып көрмесе?
Ат кәдирии ким билсин,
Жолларда қалып жүрмесе?
Жер қәдйрин ким билсин,
Көгине малын жаймаса?
Ел қәдирин ким билсин,
Басынан доўлет таймаса?
Ер кодирин ким билсин,
Жаудап айырып алмаса?
Гүл қодирин ким билсин,
Әндийшеси болмаса?
Өмир қодирин ким билсип,
Қосте болып қалмаса?
Арыў қодирин ким билсин,
Жолында жылап қалмаса?
Дос қәдирин ким билсин,
Дәртине шерик болмаса?!
***
Ас қәдирин ким билсин,
Асап бир дәмин гатпаса?
Ат қәдирин ким билсин,
Асыўдан асы}' аспаса?
Суў қодирин ким билсин,
Суўсатац шөлди баспаса?
Суўат қодирин ким билсин,
Сылдыраи агып жатпаса?
Елат қәдирин ким билсин,
Ериўлик салтын тутпаса?
Елият қодирин ким билсии,
Ерлердиц дацқын айтпаса?

Киси мен киси тец бе?
Шийки менен писи тец бе?
Кисиден киси аргық,
Шийкиден писи артық.
Келистирмей соққан гүмистен,
Келистирип соққан мыс артық.
Татарбаға шүй керек,
Қас тентекке мии керек,
Үлкен үйге не керек,
Кишкене үйге сол керек.
***
Байды қудай урғаны Дәўлетине мәс болғаны.
Ханды қудай урғаны Қараша менен қас болганы.
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Бийди қудай урганы Берместен пара алғаны.
Ғаррыны қудай атқаны Ацлығаны ас болар,
Ерди қудай атқаны Жаў келгенде жатқаны,
Бийди қудай атқаны Ели-халқын сатқанғл,
Кунди қудай атқаны Жүзин думан басқаны,
Атты қудай атқаны Төрт аяқлап жатқаны.

***
Қулақ салыц, досларым,
Қозғайын сөзимниц басын,
Ақыл менен нақылдьщ,
Қурал еткен басқоспасын,
Алдьщызға салайын,
Ана тилдиц ағласын,
Басын қурап халқымньщ,
Гәп тыцлатыў - ықласым,
Көрсетейин термелеп,
Иушнген ири-жобасын,
«Ақылдыц түби - тек жүрмек»,
Деген сөздиц сағасын.
Сезлеринен белгили,
Адамыйзаттыц дапасы,
Сөз тымсалы айырады,
Апл менен қарасын.
Қайыц менен тал болар,
Өзенли суўдыц жағасы,
Атқан оғыц жойылмайды,
Ҳәркимниц болса ағасы,
Шыбын шелли кәр етпейди,
Душпанлардыц табасы,
Аш-жарлыныц ҳеш ўақта,
Соралмас жәбири-жапасы.
Мысыр шәҳәр өзине,
Ҳәркимниц пақыр-панасы,
Ишинде болады дейди,
Адамыйзаттыц аласы,
Шын досгыцнан айырар,
Шуғылдыц наҳақ жаласы,
Қулақ салған яранлар,
Бар ма сөзимниц шаласы?!
Еки дүньяда қабыл,
Шын пендениц тобасы,
Алгыс алған ерлердиц,
Абадан еки дүньясы,
Өлетугын аўырыўдыц,

Тапылмас еми-даўасы.
Орны толмас нәрсе жоқ,
Питпейди кеўил жарасы,
Ецбеклиге жолығады,
Жоқ жерден түрли бәласы.
Жақсыдан тийер шараггат,
Жаманныц жуғар қарасы,
Тәўбе, тәзим, ықырар,
Ийманныц қорған-қорасы,
Сүйеў болар ҳәркимниц,
Заманлас қатар жорасы,
Толы болып көмилмейди,
Аш пақырдыц урасы,
Сырыцды халыққа паш етер,
Нәкас болса жолдасы.
Ата-анасын сыйлаған,
Асқан ердиц ағласы,
Ата-анасын қорлағанлар,
Адамыйзаттыц оцбасы.
Қус уш алмас ушан таў,
Қара жерлердиц тулғасы,
Ж асыүлкенди сыйлағанлар,
Болады қатарыныц басы.
Ата-анасын қуўантқан,
Абадан еки дүньясы,
Мийман болсац, хәз бермейди,
Ақмақ, адамзагтыц насы,
Журт жылатқан ерлердиц,
Толы болмайды дорбасы.
Балығы мол, шарасы йоқ,
Айдынлы колдиц қопасы,
Жетимниц ҳақын жемецлер,
Тегин кетпейди шубҳасы.
Аса ўақтыхошлықтыц,
Кейиинен келер қапасы,
Умыт болады кешикпей,
Ҳақтыц жәбири-жапасы,
Ҳәр бәлеге дус қылады,
Қатынныц бийопасы,
Бағыц тайған ўағында,
Қоцсы яцлы көп билинбес,
Сениц менен баяғы,
Сүрген сәўри-сапасы.
Адамыйзатқа түспесин,
Патшаныц қәҳәр қуяшы,
Бузылмағай биймезгил,
Адамыйзаттыц уясы,
Кепил болмац, яранлар,
Саўдада қалар саў басыц,
Ойлап көрсем, усындай,
Зәлели менен пайдасы.
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***

Жекке шыққан үйинен,
Басына күнлер гуўғанда,
Қолы кетпес бүйиринен.

Бир нешшени хор етер,
Бир нешшени зор етер,
Замана, сениц ағысыц,
Ақыл-естен айырып,
Лал еткендей нағысьщ,
Қатарға басым тецгерер,
Дарып кетсе жағысьщ.
Ийни келген жеринде,
Баладан бегер қамысьщ,
Тийип кетсе ул етер,
Толқыньщ менен қағысьщ,
Алдандырар ўақтынша,
Түрли-түрли табысыгд.
Ақыл болсац, заманға ер,
Жүрер жолыцды ацласац,
Заманаға ере алсац,
Қатарьщныц зорысац,
Заманнан тысқары болсац,
Қатарыцныц хорысац.
Абырайыц болса елице,
Өз журтыцньщ ханысац,
Өнериц болса қолыцда,
Қатарыцныц алдысац.
Жигит қалый болмайды,
Жүрер соқиапл менен,
Отырар орнын таныса,
Адамзагга ес болмайды,
Жасы жетип қарыса.
Арғымақта сын болмайды,
Күши кетип ҳарыса,
Әмиўдәрья ҳарам болмас,
Нешше ийтлер сарыса,
Жаман адам жақсы болмайды,
Нешше Қыдыр дарыса.

***
Балыгы болмаған коли қурсын,
Кийиги болмаған пшли қурсын,
Күнде жәнжел, күнде даў,
Бийи болмаған ели қурсын.
Елге жақпаған кәсиби қурсын,
Бала жатпаған бесиги қурсын,
Дуньядағы ец жаман нәрсе,
Адам кирмеген есиги қурсын.
Бир минсец де жорға мин,
Бүлкилдесин бүйрегиц,
Бир уртласац да май уртла,
Гилкилдесин жүрегигг.
***
Халайықлар, гюҳим ет аны,
Адамгерлик жолын таггьт,
Сәлем альш, сәлем берген,
Даналықтыц бир нышаны.
Асқьшламац, ҳәй, адамзат,
Қолдан бер қайыр-сақаўат,
Ғарры көрсе сәлем берер,
Түп-тийкары шын ҳасылзат.
Ойлансацыз, адамыйзат,
Соз сөйлемец мәлаллы,
Ўайран етер зәлалы,
Жасуллыны сыйлайды,
Жигитлердиц шын ҳалалы.
Шақырығыца келмейди,
Нан қойсац, оннан жемейди,
Сәлем берсец үндемейди,
А дамзап ыц оцбағаны.
Сарсылдырады сағацды,
Билмейди уллыцды, ағацды,
Асыльш, жыртады жағацды,
Адамыйзаттыц оцбағаны.
Ойламайды саз-санацды,
Билмейди уллы, ағаады,
Арзанлатады баҳаг^ды,
Жигиттиц қудай қарғағаны.

***
Күнликшиге күн қайғы,
Жолаўшыға жол қайғы,
Балықшыға аў қайғы,
Берекети жоқ елге,
Күнде урыс, даў қайғы.
***
Ат басына күн туўса,
Суўлығы менен суў ишер,
Ер басына күн туўса,
Етиги менен суў кешер,
Жалғыз ерге күн туўса,
Басынан кетпес дордесер,
Жылай-жылай үни өшер.

***
Баян етсем әўел бастан,
Сын тапарсац қоцсыластан,
Басыцыздан дәўлет тайса,
Тепкилейди тумлгя-тустан.
Гәҳи оннан, гәҳи муннан,
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Ҳасыл өнер нагыз дәннен,
Кәспи-кәрим қосық айтыў,
Қурап-сурап ялған-шыннан.
Кеўлим жүйрик, қайнап-йошқан,
Гелле қатты қара тастан,
Ақылы бар душпан жақсы,
Ақылы жоқ, ақмақ досган.
Бенде не өткермес бастан,
Нақыл қалған: «Аўырыў астан»,
Қашық отырғанын жақсы,
Қәдирин билмес қарындастан.
Кетер бул дүньяға келген,
Қулақ салычлар :$ейни илген,
Ғаўлап турған дозақ жақсы,
Жоқшылықга өткен күннен.
Ар үстинде кешин жаннан,
Ҳәр ўақ тар-| ынбанлар соннан,
Сыйласықлы тамыр жақсы,
Сыйласпаған туўысқаннан.
Кетер бул дүньяға келген,
Қулақ салыцлар зейни илген,
Қалын питкен тогай жақсы,
Бирлиги жоқ қалыц елден.
Алдым жары жылдан-жылдан,
Шүкир сона өткен күннен,
Қашық отырганыц жақсы,
Сыйласпаған ағайиннен.
Алжаспачыз гуўры жолдан,
Жырақ сақланыц шуғылдан,
Тилсиз өскен ҳайўан яқшы,
Әдепсиз өскен уғылдан.
Инанбанлар, көрмей көз бен,
Нәсият ешитиц бизден,
Майданда өлген ийт жақсы,
Мерекеде бийжай сөзден.
***
Қыял етип байқасам,
Шыгады ҳәр гүрли дәстан,
Кормеген жер бурында,
Көринеди зимистан.
Перзенти жоқ сорлыныц,

Қам өсирмен балларьщды,
Әдеп үйрети 1щ ер жастан.
Адамзаттын ладаны,
Айланып шықпайды қостан,
Арага гүссе бир шуғыл,
Айырады сүйген достан.
Басьща ис түскенде,
Кенес соранлар басшыдан,
Ақыл-дана бир мәрт жақсы,
Сапасы жоқ мыц қосшыдан.
Қандай қәте табасац,
Тынлағанлар, усыдан?!
***
Ҳеш ўақга кеўли шад болмайды,
Кеўил алалмаған ердиц,
Жақсылық томесин күтпен,
Жаманлық шықпаған ерден.
Бир неш шеге беглик жетер,
Гүзар жолдан ҳәрким огер,
Қогқудалық аўлақ кетер,
Жақсы соз шықпаған ерден.
Туўысқанға созиц отпес,
Ж аман сөз ядыцнан кетпес,
Мақсетли орманыц питпес,
Кеўлиц жараспағаи ерден.
Туўрылықтыц жолын гөзлен,
Ҳадалдан жыйна, ырас сөзлен,
Ҳасла оггнан 1үдер үзбец,
Ықырары туўры ерден.
Жецил I пец аўыр тасынды,
Қагга қылмац жолдасьщды,
Корсетпец ҳәргиз басыцды,
Шақырмағап мерекеде.
Еримейди, баўыры гас,
Азғырыўшы белли қаллаш,
Нәсиятым - жаманнан қаш,
Жүрегице салар зерде.
/Дини бузық, сози ашшы,
Болалмайды елге басшы,
Бир қуйрықсыз көпек яқшы,
Нәсият тыцламаған ерден.

Иргеси болар шөлистан,

***

Саадатлы улын болса,
Үйин бәрҳа гүлистан.
Еки кеўил бир болса,
Ушқыр қаршыга қустан,
Ладанға дус келсе гәўҳар,
Зыяг көрмейди мыстан.
Ўәдеси коп наймытқа,
Жолдас болманлар билқастан,

Бир носият айтайын,
Қулағыц салыцлар бул гопке,
Жалтац болмац, жалақламан,
Орынсыз жерден доме етпец,
Суғанақлық, мақтаншақлық,
Ш уғыллықты кәр егпец,
Ҳәмдам болман, бас қоспац,
Ҳаслы бузық нолетке.
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Ойласацыз, яранлар,
Дүньяньщ тутқасы - мәртти,
Ақмақ болса перзентин,
Ишице жағады дәртти,
Толы болса дәстурханьщ,
Дуўшар қылады кәраматты.
Жигит болсан ҳадалый,
Хызмет қыл туўған елатқа,
Қайыр-сақаўатлы адам,
Мегзейди мийўалы бағқа.
Ел шетине жаў келсе,
Қашып жүрип басын бақпа,
Қашып жүрип басьщ бақсан,
Наҳақтан түсесен отқа.
Айрылмастай достьщнын,
Сырын паш етпечиз жатқа,
Ақмақлықтын бир нышаны Қулақ салмайды нәсиятқа.
Күшли болар кийеси,
Буўаз мақлуқты атпа,
Өнип-өскен мәканьщды,
Пулына қызығып сатпа.
Кемлик келер ҳәр жерде,
Басынды қоспа зыятқа,
Азаматқа басынды қоссац,
Жеткереди бир мақсатқа,
Көрмедикке жолдас болсац,
Жағады түрли ғәраматқа.
***
Жолдас болсан жақсыға,
Үлпет болма, бас қоспа,
Тақмақшыл, сөзи ашшыға.
Жигиттин жаман сөзлисин,
Жолдас қылма қасьща,
Сыр-сыпатьщ анласа,
Қурық салады басьща.
Жолдан қалып отырма,
Нәмәрттин писпес асына,
Қыяметлик достьщнын,
Жеркенбе жарлы, ашына.
Жаман атьщ бир кешсе,
Жантаспас адам қасьща,
Жойылмайды, тат баспайды,
Алтын аяқтьщ астында.
Жигит болсан дуғымлы,
Жүрер жольщды аршыла,
Жақсы болса сәўер яр,
Қыяльщ ушқыр қаршыға.
Тириликте сыйласпай,
Өлгеннен сон байсыма,

«Қатарымньщ алдыман,
Күшлимен» деи тасыма.
Таўдан аўыр салмағы бар,
Ҳәрким өзинин тасына,
Андағыны мында айтып,
Мәлелли сөзди тасыма,
Қыяметлик қонсынды,
Азаи берип қасыма.
Жигит тасар дәрьядай,
Ж игирма бес жасында,
Қыялы шарлар әлемди,
Қыз голса жигирма жасына.
Питетуғын жәнжелдич,
Жақсы келер қасына,
Қыйын исин түспесин,
Адамзатгьщ басына.
Әрман болар ийт тийсе,
Писип турған асьща,
Қатты-қайырым сөз айтпа,
Кәмал тапқан досьща.
Перзентгин ақмақ ладаны,
Ар келтирер пуштьща,
Насаз бенен дос болсан,
Табағойса қолайынды,
Сабан тығады постьща.
***

} ^

Бай болғанга мақтанба,
Байлығын бир күн ж оқ болар,
Батырман ден мақтанба,
Ҳасльщ бенде болған соч,
Ажальщ жалғыз оқ болар.
Байлығынан не көрген,
Бурынғы өткен Қарун бай,
Ж ер жутып, берген жазасын,
Жер астына түскен сон,
Мал-мүлки алған мазасын.
«Сулыўман» деп мақтанба,
Сулыўлығы кимнен кем,
Ақыллы, уллы Юсуптин,
Басынан бахты тайған күн,
Терт тыйын болған баҳасы.
***
Уллы истин басына,
Жақсы келер қасына,
Келген дәўлет, мол бахыт,
Қарамас ғарры-жасына.
Садық жолдас ырысьщ,
Тил тийгизбе досьща.
Айрымлар жалған дос болып,
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Ш ерик болар асьща,
Дәўлетиц қайтқан күнинде,
Жоламайды қасьща,
Ҳәмме саған ағайин,
Дәўлет қонса басьща.
Бахтьщ жүрген күнлерде,
Яр-достьщньщ кеўлин бақ,
Ен жақсысын сайлап тап.
Жақсы достьщ болмаса,
Ер жигиттиц басынан,
Бахты тайған күнлерде,
Сабан тығар гюстына.
***
«Билегимде күшим бар,
Батырман» деп мақтанба,
«Батырлықтан қайғысыз,
Жатырман» деп мақтанба,
«Бахыт қонып басыма,
Үлкейдим» деп мақтанба,
«Дүнья жыйып үйиме,
Коркейдим» деп мақтанба,
Аўыстырып дүньяцды,
Қойганьща мақтанба,
Қыдырып барып қоцсыца,
Тойганыца мақтанба,
«Телек толы үйимде,
Дәним бар» деп мақтанба,
«Кийимим пүтин ийнимде,
Сәним бар» деп мақтанба,
Гүўа қылып ҳасацды,
«Ш айықпан» деп мақтапба,
«Мойнымдағы гүнамнан,
Айықпан» деп мақтанба,
Бир көрпени жацалап,
«Коркейдим» деп мақтанба,
Қырық ағары гөш байлап,
«Қампайдым» деп мақтанба.
Көп мақтанған болмайды,
Сөздиц дурысын айтқанда,
Не қылады, халайық,
Мақтаншақ тилин тартқанда?!
***
«Жүйрикнен» деп мақтанба,
«Жүйрикпен» деп мақтансац,
Узын жолдыц үстинде,
Қуйрығы менен ойнаган,
Қуба тазы тап болар,
Алма мойын сом үйрек,
Көтерилип Едилден,

Колди таслап қырга ушса,
Тарлан қусқа тап болар.
Елеўсиз қулан шубырса,
Егеўли оққа тап болар,
Түнди түре қараған,
Не мүшкилге жараған,
Дизесин бүгип суў ишкен,
Биймезгил жылқы жуўсаса,
Аш қасқырға тап болар.
***
Бай баласы мақтанса,
«Астыма жорға миндим» дер,
Бий баласы мақтанса,
«Паршадан шапан кийдим» дер,
Хан баласы мақтанса,
«Алтын тахтқа миндим» дер,
Са\7дагер жигит мақтанса,
Кесимли пулда осим бар,
Жарлы жигит мақтанса,
Мацлайыныц соры бар,
Палўан жигит мақтанса,
Өзинен зорга жолығар.
Қаршыға қустыц баласы,
«Ушқырман» деп мақганса,
Қурыўлы турған торы бар,
Қызыл түлки мақтанса,
Қуйрықлары шубалған,
Қумай ийтке жолығар,
Жолығып болып торығар,
Оныц да соц соры бар.
Ақ кийиктиц баласы,
«Жүйрикпен» деп мақганар,
Қумда жатып сақланар,
Ол сақланып жүргенде,
Жылға менен жылысқан,
Жаўырынлары қурысқан,
Ш ақм ақтасы н қайраған,
Жер баўырлап урланған,
Сур мергенге жолыгар.
Бой жеткен қыз мақтанар,
«Сулыўман» деп доланар,
Қақпа шекпен желбегей,
Қос-қос бешпент бирегей,
Жалац аяқ жуўырған,
Етек жецин түринген,
Қарацғы үйге үцилген,
Ғош жигитке жолығар.
Таўдан қашқан боз қоян,
Таз гүлкиге жолығар,
Турымтай горға жолығар,
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Менсинбеген ағалар,
Өзинен зорға жолығар,
Батырлар жаўға жолығар,
Шешенлер даўға жолығар,
Ший сығалап қараған,
Дәстелеп шашын тараған,
Байдыц қызы, қара көз,
Бир жаманға жолығар.
***
Шағала келмей, жаз болмас,
Шағына жетпей, ер болмас,
Шаппай бедеў, сыналмас,
Ойланбай сөзлер айтылмас.
Әзелги душман ел болмас,
Етекти кессец жец болмас,
Яқп 1ы менен яманньщ,
Билсецлер, парқы тен болмас.
Яқшы адамда кек болмас,
Жаман бенде тек болмас,
Туўасы жаман туўғанда,
Сирәда яқшы деп болмас.
Ийт сақласац сыртланнан,
Бермейди қойды қорадан,
Мал жыйнасац, қой жыйна,
Кетпейди қольщ шарадан,
Бәдҳасыл йигит бий болса,
Айрылмас аўзы парадан.
Ешиктиц алды Ақдәрья,
Толықсып аққан бар салма,
Шалқып аққан суўларыц,
Кесе белден байлатпас,
Ҳәмел етпей сағадан,
Қорацнан мальщ урланбас,
Жәрдемшиц болмай арацнан.
Мына ялған дүньяда,
Өтирик айтқан сөз болмас,
Гөне ғана көрпе пахтасын,
Қайтарып сабап бөз болмас,
Ийт териси ий болмас,
Ийтлердиц жүни жүн болмас,
Қара ғана қойдыц териси,
Сабынлап жуўсац ағармас.
Ялғаншыныц жүзинде,
Жер жаманы - шор тоцбас,
Қартайған ертец күнинде,
Агадан қарғыс ол алса,
Жалғыз да болса, сол оцбас.
Қалған мынаў дүньяда,
Екки яқшы баш қосса,
Қыл өтпейди арацнан,

Екки яман баш қосса,
Күнде жәнжел, күнде даў,
Қол кетпейди жағацнан.
Ҳәр-ки үммет бендесин,
Сақлағай да қудайым,
Үммет туўтан йолдаштан.
***
Ийтелги қус мақтанса,
«Ийтсиз қоян алдым» дер,
Ба гыр ж ига г мақтанса,
«Жаў алдына бардым» дер,
«Дәрья болып тастым» дер,
«Барып тарпа бастым» дер,
«Туўды үстине шаныштым» дер,
«Сәркәрдасын сулайтып,
Басшысын дарға астым» дер.
«Ләшкерлери көп екен,
Мен ара?гы аштым» дер.
Есер жигит мақтанса,
«Мерекеге бардым» дер,
«Тобелести салдььм» дер,
«Келтек пенен керилип,
Журттыц басын жардым» дер,
«Мен-мен деген жигиттиц,
Жағасынан алдым» дер,
«Соиша муштыц ишинде,
Бир тецселип қалдым» дер.
***
Ҳийле менен бирди алсац,
Қольщыздан мыц кетер,
Бәрицниц аўзыц бир болса,
Душпаныц қулап, сылқ етер,
Булты кетсе аспанныц,
Күн ашылып, жылт етер.
Ермен десец, душпанға,
Еки көзди жумбағыл,
Өтип кеткен исуш ы н,
Өкинип, азап глекпегил.
Дузсыз жигит көп сойлер,
Шешен жигит даў шешер,
Тек жүрмеген жиги глер,
Күнлердиц күни болғагда,
Көрингеннен тепки жер.
***
Ерден ердиц неси артық?
Ерден ердиц күши артық,
Нардан нардыц неси артық?
Бир артығы - сүти артық,
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Қайырсыз болып туугапшн,
Қуўаньцнлы корген түс артық.
Қарағай түбинен сынады,
Суў түбинен тынады,
Бир айтқанын еки айтқан,
Пәтиўасыз болады.
***
Эўел келип дүньяға,
Ҳәр-ки үммет бендениц,
Талабьщ ашса бирубар,
Ленсаўлық дәркар йигигке.
Денсаўлыққа ылайық,
Қудайым берсин мәртебе,
Уллы ханньщ ишинде,
Дәўлет-әм дәркар йигитке.
Шул дәўлетке ылайық,
Ақ үйиншщ арысланы,
Боз үйинниц бостаны,
Кетпес дәўлеттиц башы,
Ақылгөйин мийирман,
Ялғаншыға келгенде,
Шуннан яқшы достьщ йоқ,
Ата да дәркар йиғитке.
Я, атаға миясар,
Қудайым берсе дәўлетин,
Шул дәўлетке ылайық,
Тоққыз ай, он күн көтерген,
Я лға н Iпы ға келти рген,
Қызыл қаннан айырып,
Мийрибаньщ сут берген,
Қублагәйын мийрибан,
Ана да доркар йиги гке.
Шул анаца ылайық,
Және болса дәўлетиц,
Я, дәўлетке мияссар,
Жел яғьщньщ панасы,
Ық яғьщныц қаласы,
Ҳәр кимниц болғай гуўысқан,
Я киндиклес ағасы,
Аға да доркар йигитке.
Я, ағаға миясар,
Қудаиым берсе дәўлетин,
Шул дәўлетке ылайық,
Алдыцда ж-үрсе - айбатьщ,
Кейницде жүрсе - қайрагыц,
Толып-ташар қуўатыц,
Ҳом қуйрығыц, қанатыц,
Киндиклесиц туўысқан,
Ини де доркар йигитке.
Шул иниғе ылайық,

Және берсе мәртебе,
Қудайым берсе дәўлетин,
Шул дәўдетке мияссар,
Тар қурсақта ятышқан,
Таласып емшек емишкен,
Тай-қулындай тебишкен,
Адасқанда кенескен,
Нар буўрадай дизлескен,
Жоғыцды 1-ецдей излескен,
Алыста болса, сорарыц,
Жақында болса, барарыц,
Бармайын болмас қарарьщ,
Емшеклесиц туўысқан,
Сицли де дәркар йигитке.
Я, сицлиге ылайық,
Қудайым берсин мәр>тебе,
Артық етсе дәўлетин,
Бүлдиршин шубар көйлекли,
Бүлкилдешкен жүрекли,
Пистеден югхқа додақлы,
Он екки муқам, қырық қылық
Қы гайы бармақ, ж езтырнақ,
Дәли бармақ, көз ойнақ,
Омыраўьпгда мойны гез,
М инақат бирлен сөз қатқан,
Қайрыла берип наз еткен,
Ҳәр назыны еткепде,
Қыш тоқсанын йаз еткен,
Соўғил ҳом дәркар йигитке.
Я, соўгилх-е миясар,
Қудайым берсин мәртебе,
Алғанда әлиц талтырға-н,
Өпкенде мийрин кандырған,
Белғанацныц мәдаты,
Дизғанацныц қуўаты,
Еки көзицниц роўшаны,
Адамыйзаттыц мийўасы,
Пәрзент дәркар йигитке.
Я, пәрзентке ылайық,
Қудайым берсе дәўлетин,
Шул доўлетке мияссар,
Берсе ҳадал пәрзентин,
Яки ҳарам зүрияттан,
Өзиц сақла, илайым.

Алдасац сен биреўди,
Еки рет алдама,
Алдағанын озинниц,
Айланып келер алдыца.
Бағда бүлбил сайраса,
Кеўилицниц йошқаны.
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Сүйгенине бармасач,
О л бахтыцныч қашқаны.
Түрине қарап жас берме,
Кийимине қарап ас берме,
Болар иске еринбе,
Болмас иске көринбе,
Өтирикти «ырас» деп,
Биле-тура бүлинбе.
Кеўилди бузбай шығарған,
Көзден аққан жас емес,
Ы зғар тартып, ирисе,
Ҳаслы оны ч тас емес.
Адам болған ақыллы,
Басқаларға мин тақпас,
Сырғыяға сыр берип,
П әтиўасыз сөз айтпас.
А нанын берген ақ сүти,
Етсен де хызмет өлгенше,
Ө теў қыйын балаға,
Бирақ бундай хызметти,
Аям аў керек анаға.
Тәрбиялап өсирген,
Ж аман менен жақсыны,
Айырмайсац еле деп,
Ж ас ўақтьщнан писирген,
Қәтелессен түсинбей,
Туўры жолға түсирген,
Атанды сыйла өлгенше.
Ж ақсы менен жаманды,
И с түскенде билерсен,
Түспегей деп ислерим,
Ж ам ан шықса көрерсенБиреў етсе жаманлық,
Етпе қайтып өзине,
Ж аманлығы айналып,
Көринер қайтып көзиче.
Керексиз жерде көпирип,
Татлы сөзди хор етпе,
Ө зичди санап жоқары,
Көпшиликтен зор тутпа.
Ж асүлкенди сыйласач,
Алғыс жаўар басьща,
Ж асы үлкенди хорласан,
Қарғыс жаўар басьща.
Басынан мийнет кетпеген,
Ақыры жетер муратқа,
Өтирикти қоймаған,
Ақыры қалар уятқа.
Қарар көздич қалғаны,
Ш амшырағы өш кени,
Ж асы жетпей майрылса,
Ө м иринич өткени.

Өлим түскеннин басына,
Ақырзаман түседи,
Түспеген өлим басына,
Түскен ўақта биледи.
Төрт бурыш ын дүньянын,
Қыр айланып гезсеч де,
Қаларман ти ри десен де,
Қутылалмассач өлимнен.
Көп ислеген адамды,
Ш арш амаса, қул дейди.
Жала сөзден аўлақ қаш,
Душ паньщ ды мат етип,
Ш ығарма сестин, етип паш.
Сықмар адам дүньяға,
Та өлгенш е тоймайды,
Қонақ келсе үйине,
Ж етим ы лақ соймайды.
Аш көрмеген қарыньщ,
Тьщ ламайды жоғычды,
Ж оқш ылықты көрмеген,
Көтермейди ойнынды,
А ш ы ў етип сөз айтса,
Сынды рады сағынды.
Бай м ақ тан са,би р жутлық,
Батыр мақтанса, бир оқлық,
Бәринен зоры ден саўлық,
Ж айға азар бергеннич,
Бәри де саған душ панлық.
Ж анлыға азар болар деп,
Өлтирмей кетсеч жыланды,
Д уш панлық қы лған боларсан,
Ҳазар берген көп жанға,
Обалына қаларсанҲәзил апат келтирер.
V

//

Қ од басындай қаршаньщ,
Алмайтуғын аны бола ма?
А рғымақ туўған ҳасылға,
Ябыдан айғы р сала ма?
Дуғымлы туўса баласы,
Атаға тартып туўады,
Атаньщ ж олын қуўады,
Атаға тартып сөз айтар,
Көтерип белин буўады.
Н әсилсизден қыз алсан,
Келинин болар суўмақай.
Ақылсыз адам билер ме,
Басына илип қойса да,
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Ақылдьщ алтьш қынабын?
Қобыз сөйлер тийектен,
Қара күш келер билектен,
Батырлық келер жүректен,
Бийлик келер ақылға,
Ақыллы адам түсинер,
Усындай айтқан нақылға.
Талаллы адам мал табар,
Талаплы ерге нур жаўар,
Талапланып мал тапсац,
Жоқшылық деген жай табар.
Өткир пыш ақ қынға қас,
Өтирик с е з жанға қас,
Ақылсыздыц белгиси,
Усындай сөзди тыцламас,
Жаман қатын байға қас,
Жаман айғыр тайға қас.
Заманыца қарап пикир ет,
Ден саўлыққа шүкир ет.
Алтын да тас, тас та тас,
Алтындай болмас басқа тас.
Адам алтын табады,
Алтын адам табалмас,
Заманласыц ким болса,
Ч *'
Соныц менен бол сырлас.
\\ , \
Хошласар ўақта, жоралар,
Уәсиятым өзимниц,
Қәтеси болса сөзимниц,
Кеширимлер соралар.
Қалып жүрген атадан,
Қалған ата-бабадан,
Халық сөзи бир нақыл,
Буны мақул тыцлағыл.
Ж ишт болсац көп қырлы,
Үйде туў да, жаў да бол,
Жарақлы жаўға бас урма,
Басларыца ғаўға сал.
Жолбарыстай жигит бол,
Елице ж аў келгенде,
Ел-халқым деп дәрҳал бол.
Атланар, сирә егленбес,
Елине қыйын ис түссе,
Шыбын жанды аямай,
Ўатанды Ўатан деп сүйсе,
Жан бериўден тая ма?
Урыста қорқақ ол жигит,
Сүймегени Ўатанын,
Сол ушын батыр бол жигит,
Перзенти болсац атацныц.

Ананыц берген ақ сүтин,
Ақлайман десец, ер жигит,
Саўашқа бар да, күни-түн,
Душпанға қылыш ур, жигит.
***
Ерликтиц болар ец зоры,
Ата-анацныц кеўлин тап,
Олар өмир ғамхоры,
Өсирген сени ардақлап.
Қанатын урса қыяға,
Қаршыға қалар ушыўдан,
Ж иш тке келген пәлекет,
Ж өнли-жөнсиз ашыўдан.
Бир дәстурхан қасында,
Бирнеше адам жайғасар,
Бир өлимтик үстинде,
Еки ийт неге таласар?
***
Атыз шаўып, шел тартпаған,
Егинниц қәдирин не билсин?
Дәстурхан жайып, нан токпеген,
Ас-нанныц қәдирин не билсин?
Ҳәррениц зәҳәрин шекпеген,
Палдыц қәдирин не билсин?
Атасы бағқа кирмеген,
Бағдыц гүлин термеген,
Бағдыц қәдирин не билсин?
Мийўаныц қәдирин не билсин?
Ерте турып, яр демеген,
Ярдыц қәдирин не билсин?
Жақсы, жаманды билмеген,
Н әсият қәдирин не билсин?
Гүлди аралап көрмеген,
Ш әмен ийисин билмеген,
Гүлдиц қәдирин не билсин?
Қөпке басын қоспаған,
Адамныц қәдирин не билсин?
Туўры сөйлеп көрмеген,
Сөздиц қәдирин н е билсин?
А қ отаўды тикпеген,
Отаўдыц қәдирин не билсин?
Атацы сыйлап күтпеген,
Атаныц қәдирин не билсин?
Ананы сыйлап билмеген,
Ананыц қәдирин не билсин?
Жорға сүрип, ат минбеген,
Аттыц қәдирин не билсин?
Отырыспа, жыйынға бармаған,
Кеўилхошлықты не билсин?
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Қолына қурал тутиаған,
Қуралдыц қәдирин не бидсии?
Сарайға кирип кермеген,
Сарайдьщ қәдирин не билсин?
Ели-халқып сыйламаған,
Сыйласық қәдирин не билсин?
Душпапға қарсы жүрмеген,
Батырлық қәдирин не билсин?
Ақыл айтсан, тутпаған,
Ақылдын қәдирин не билсин?
Мийнет егип тер төкпеген,
Мийнеттин қәдирип не билсин?

Бересин болса ақмақтан,
Күнде келер динкилдеп,
Қарызын болса симсиктен,
Изицнен қалмас зинкилдеп.
Жолы бузық адампьщ,
Иси болмас сөзиндей,
Ҳаслы қыйсық агаштыц,
Көленкеси өзиндей.

Әўлийе болдьщ, не болдыц,
Кәраматьщ болмаса?
Сыпайы болдын, не болдьщ,
Салтанатьщ болмаса?
Сулыу болдыЧ/ не болдьщ,
Көркине олем тоймаса?
Шешен болдын, не болдьщ,
Кейнинде сөзин қалмаса?
Шебер болдьщ, не болдьщ,
Ҳәмме сеннен үлги алып,
Қолдан-қолга түсирмей,
Қымбатлы затыц қалмаса?
Жүйрик болдьщ не болдыц,
Дацқын журтқа қалмаса?
Суцқар болдыц, не болдыц,
Қанатынды қайырып,
Қуладин қуўып жеткен сон?
х-х-х-

Бир дегенде не яман?
Билимсиз өссе, ул яман.
Еккиленши не яман?
Елеўсиз келсе, жаў жаман.
Үш дегенде не яман?
Үшкүлсиз пишкен тон яман.
Төрт дегенде не яман?
Төрелесип барғапда,

Жарлыны басып аяққа,
Байдын қарап қойныпа,
Бийҳасыллы сөз бенен,
Бодҳасыллы ис пенен,
Бийлигин бузса, ш ул яман.
Беш дегенде не яман?
Беш ўақытлы беш намаз,
Қазалар қалса, шул яман.
Алтыланшы не яман?
Атлан-атлан дегенде,
Атланар аты болмаса,
Епшне тартар тоны йоқ,
Қатарынан кем болып,
Қара шацныц асғында,
Екки көзи төрг болын,
Пияда калса, шул яман.
Йетгиленши не яман?
Йеттим-йеттим дегенде,
Йеткиншектен айрылған,
Шаппай-желмей майрылған,
Қанатынан қайрылған,
Жер таянып туралмай,
Атын айтып зарланып,
Кейнинде қалған қарт яман.
Сәккизленши не яман?
Сәккйзленши хадайық,
Сәргизданлық көп яман,
Ақ үйицди жыйпаған,
Аппақ сүтин ол берген,
Қудайым берген қүдиретли,
Аипақ шашлы сол анац,
Сыймаса қурғын үйице,
Ҳәр есиктиц алдында,
«Ақыл бериц, баллар» деп,
Қыйқыў салып сол турса,
Изицде турса, шул жаман.
Жалгыз қурган ананныц,
Көз жасына ол қалып,
Сексенге келген күнинде,
Сәргиздан етсен бул яман.
Тоққызланшы не яман?
Тоққыз қабат тор түрме,
Башына салған күнинде,
Мерекениц көркине,
Жаца кирген күнинде,
Қудайым берип мийнетти,
Тоққыз қабат зүрмени,
Тоздырмай кетсе, шул яман.
Он дегенде не яман?
Ақ үйице кок яман,
Ақша йүзге дақ яман,
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Бәрин айт га, бирин айт,
Келмесин адам басына,
Жоқшылық келсе, шул яман.
***
Бмр дегенде не жаман?
Бидимсиз өскен ул жаман.
Екиленши не жаман?
Елеўсиз өскен қыз жаман.
Үш дегенде не жаман?
Үшкүлсиз пишкен тон жаман.
Төрт дегенде не жаман?
Т өр елеси п б ар ған д а,

Торесин бузған бий жаман.
Бес дегенде не жаман?
Белес-белес таўларда,
Бел майрылса сол жаман.
Алтыланшы не жаман?
«Атдан, атлан» дегенде,
Атланарға аты жоқ,
Үстине кийер заты жоқ,
Өз тениниц ишинде,
Пияда қалған сол жаман.
Жетилепши не жаман?
Жаца жеттим дегенде,
Жеткиншектен айырыдып,
Жез қанагган қайырылып,
Жер таянған сол жаман,
Секкизденши не жаман?
Сергизданлық сол жаман.
Тоққызланшы не жаман?
Толып-тасып, төгилип,
Шайпатылсац сол жаман,
Тоғыз қабат торқа тон,
Тоздырмай кегсец, сол жаман.
Он дегенде не жаман?
Өтирик айтып бәрхама,
Шерменде болған сол жаман,
Ақша жүзге дақ жаман,
Ақ үйице көк жаман,
Жигирма бесте, отызда,
Жаннан айрылған жаман,
Жас ортаға барғанда,
Қосгардан айрылған жаман,
Жигит саҳра нада шегип,
Елден айрылган жаман,
Не бир уллы алымлардыц,
Жолдан айрылғаны жаман,
Жылқы ишинде сур жаман,
Қой ишинде ор жаман,
Түйе ишинде лоқ жаман,

Ағайиннен жат жүрип,
Жаиа шексец, сол жаман.
Жомарт ерди мерт қылған,
Тоқетерин айтқанда,
Бәринен де жоқ жаман.
***
Нелер жаман, не жаман?
Ақша жүзде дақ жаман,
Ашылып жаўған күн жаман,
Қайтып келген қыз жаман,
Үзилиспеген даў жаман,
Қайта шапқан жаў жаман,
Бәрин айт та, бирин айт,
Жарлышылық сол жаман.
Атлан-атлан дегенде,
Өз қатарыц ишинде,
Минерице ат таппай,
Кийерице зат таппай,
Еки көзиц төрт болып,
Пияда қалсац, сол жаман.
Ақылсыз болса, ул жаман,
Шашын кескен тул жаман,
Қулағын кескен қул жаман,
Бэринен де, беглерим,
Жарлышылық, сол жаман.
***
Ҳалын билмеген ҳәлек,
Арғымақ сайлап не керек,
Артыцнан жаў жеткен соц?
Ағайын-гуўған не керек,
Ацлысып күниц өткен соц?
Қызыл тилим сөйлеп қал,
Қызығыцды жер көрер,
Әжел қуўып жеткен соц,
Бир мэҳәлиц откен соц.
***
Бир дегенде не жаман?
Билимсиз туўған ул жаман.
Еки дегенде не жаман?
Егиз енеден айрылып,
Ж алғыз қалған сол жаман.
Үш дегенде не жаман?
Үшкүлсиз пишкен тон жаман.
Төрт дегенде не жаман?
Төрде отырған қарт бабан,
Есикке келсе сол жаман.
Бес дегенде не жаман?
Бес ўақытлы намазды,
Қаза қылған - сол жаман.
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Алты дегенде не жаман?
Алпысқа келген қарт бабац,
Атаўсыз кетсе сол жаман.
Жети дегенде не жаман?
Жер таянған - сол жаман.
Сегиз детенде не жаман?
Сергиздан болған - сол жаман.
Тоғыз дегенде не жаман?
Тогыз қабат торқаны,
Тоздырмай өткен - сол жаман.
Он дегенде не жамап?
Қой ишинде ор жаман.
Жылқы ишинде сур жаман.
Бәринен де жоқ жаман.

Қолац шашыц болмаса,
Қалбийкеде болды деп,
Шашбаў тақпақ не пайда?
Қобаға мурныц болмаса,
Қәнигүлде болды деп,
Алты жерден қас қойған,
Әребек салмақ не пайда?
Ақ бедениц болмаса,
Нурбийкеде болды деп,
Айдынлы киймек не иайда?
Ақ билегиц болмаса,
Айдан-айда болды деп,
Алты жерден қас қойган,
Билезик салмақ не пайда?

***

***

Бир дегенде не жаман?

Аға-иниц болмаса,
Арға шаппақ не пайда?
Туўысқаныц болмаса,
Туўға тартпақ не пайда?
Жан күйериц болмаса,
Жаўға шаппақ не пайда?
Дәстурханда наныц болмаса,
Мақтанғаннан не пайда?
Ақыретте ийманы болмаса,
Ийшаныцнан не пайда?
Жасарғанды көрмесе,
Хожа болғаннан не пайда?
Сүрдеўли малды бермесе,
Бай болыўдан не пайда?
Халыққа әдил болмаса,
Хан болыўдан не пайда?

Билр1мсиз оскен ул жаман.
Еки дегенде не жаман?
Елеўсиз келген жаў жаман.
Үш дегенде не жаман?
Үшкүлсиз пишкен тон жаман.
Төрт деген де не жаман?
Төресин бузган бий жаман.
Бес дегенде не жаман?
Бийдәўлет болған - сол жаман.
Алты дегенде не жаман?
Атлан, атлан дегенде,
Минерине аты жоқ,
Кийерине заты жоқг
Пияда қалған - сол жаман.
Жетиленши не жаман?
Жеттим-жеттим дегенде,
Жеткиншектен айрылып,
Жез қанаттан қайрылып,
Жеталмай қалган - сол жаман.
Сәккизленши не жаман?
Сергиздан болған - сол жамаи.
Тоққызланшы не жаман?
Тоққыз қабат торқа тон,
Тоздырмай кетсец - сол жаман.
Онланшыда не жаман?
Оймақ аўыз, қыйгаш қас,
Бир перзен гтиц жоғынан,
Зарланып өткен - сол жаман.

***
Қаршыға жатыр қыяда,
Қыялмасац не пайда?
Ийтелги жатыр уяда,
Илалмасац не пайда?
Ақ билегиц болмаса,
Билезик салмақ не пайда?
Котере бойыц болмаса,
Қос шашбаўдан не пайда?
Қобаға мурныц болмаса,
Пушық мурныц күш гацлап,
Әребек салмақ не пайда?
***

***

Пәр-пәрияда, пәрияда,
Жайын жатыр дәрьяда,
Қаршыға жатыр қыяда,
Қыялмаса, не пайда?
Ийгелги жатыр уяда,
Илалмаса, не пайда?

Есиктиц алды апайда,
Апайдап да не пайда?
Түймедей басьщ болмаса,
Ерке қызда болды деп,
Сәўкеле киймек не пайда?
www.ziyouz.com kutubxonasi

227

***
Пәр-пәрияда, пәрияда,
Жайыи жатар дәрьяда.
Пәтлиликген айрылып,
Пайманасы тарылып,
Шортан оннан озған соц.
Жаялмаса, не пайда?
Қаршыға жатыр қыяда,
Қана гынан қайырылып,
Қыялмаса, не пайда?
Ийтелги жатыр уяда,
Тырнағынан майырылып,
Қусушқанда қайырылып,
Илалмаса, не пайда?
Тулиар жатар жырада,
Дойнагынан майырылып,
Төрг аяпя жайылып,
Жүре алмаса, не пайда?
***
Ага-инин болмаса,
Арга шанпақ не пайда?
Тууысқаныц болмаса,
Тууға тартпақ не пайда?
Дәстурханыц болмаса,
Мақтанғаннан не пайда?
Сүрдеўли малдан бермесе,
Аш-арықты кормесе,
Бай болыўдан не пайда?
Халыққа әдил болмаса,
Жылаганды жубатпаса,
Хан болыўдан не пайда?
***
Аталық сөзиц не пайда,
Монисин билип уқпаса?
Палўан болыў не пайда,
Услаған жердеи жықпаса?
Сулыўлықтан не пайда,
Наз етии, жаныц алмаса?
Ырғалган шөгпен не иайда,
Жағымлы жазы болмаса?
Дилўарлықтан пе пайда,
Қулақ салып тыцлаўға,
Аталық сози болмаса?
***
Қарағай басы қар г орман,
Қара орманнаи не иайда?
Атлыгып арқар қашқанда,
Атлығып қашқан арқарды,
Артынан қуўын қуўсырып,
Қайтарып топқа қоспаса,
Арғымақ аттан не пайда?

Ецлик шыққан төбеге,
Ертлеп атын шаппаса,
Ел шетине жаў келсе,
Ели излеп таппаса,
Ерлигенели көрмесе,
Суў үстинде шөллесе,
***
Аса байлық не пайда,
Роҳәтип көрмесец?
Батыр болыў не пайда,
Жайылған копке кирмесец,
Қарсы келген душпанға,
Қайрылып найза урмасац?
Кол-дәрьядан не пайда,
Толқыны толып таспаса?
Ул перзенттен не пайда,
Атаныц орнын баспаса?
Абай етиў не пайда,
Созицди сыйлап қашпаса?
Мийримсиз бала сол болар,
Сыйламаса атасын.
Ақ отаўдан не пайда,
Азамагы болмаса?
Аса сулыў не пайда,
Ақылы дәне болмаса?
Сақыйлықтан не пайда,
Үйице мийман қонбаса?
Адасқаннан не пайда,
Агайин излеп бармаса?
***
Шешенликтен не қайыр,
Шежили сөзи болмаса?
Көсемликтен не қайыр,
Кесимли ўожи болмаса?
Шыл жаўыннан не қайыр,
Шыққан коги болмаса?
Қуры жашақтан ие қайыр,
Қунары, сөги бол маса?
Қурым журттан не қайыр,
Қурбасы, беги болмаса?
Бас болғаннан не қайыр,
Бассынып келген душпанға,
Корсетер кеги болмаса?
Көтере сөзден не қайыр,
Коггке үлги болмаса?
***
Томаға баўы сом алтын,
Туйғынлар салған өкинбес,
Қашқанды қуўып жеткендей,
Бедеўлер минген өкиибес,
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***

Сүйриктей аппақ билекли,
Арыўлар сүйген өкинбес,
Адамзаттын мийўеси,
Бөбеклер сүйген өкинбес.
Патша болсан, қарацу1ар,
Рәшит пенен Қар^шға,
Бай Өолсацлар, қарақлар,
Қайырсыз өткен кәрўанға,
Көрип, жолдас болмақ/тар,
Рәҳимсиз залымға.
Таў басыида гәўҳар бар.
Талап етсеқ жасыщган,
Тоқтасқанша жетерсец,
Түсе қойса қолыца,
Өмирге жақты етесец,
Жаслай талап етпесен,
Сылтаў егип сынықгы,
Өзи қылған өкинбес,
Қалай өкпе етесец?!

Тәп бергенде тай озар,
Табаны қызса, ат озар,
Боринен де бай озар.
Бай озғаннын белгиси Жмлында келген бир достьщ,
Қуры келип, бос кетер,
Жарлы озғаннын белгиси Қазан толы ас келер.
Март озғаннын белгиси Пагшалық улды урыста,
Қайтпай шапса, бас кесер.
***
Табаны қызса, ат озар.
Хаплар қалып, бий озар,
Сарайлар қалыгт, үй озар.
Ирети келген ўағында,
Кемелер қалып, сал озар.
Шыцлагг оскеп байтеректиц,
Шақасын кескен гезинде,
Қыйсайып өскен тал озар.

***
Ағыў, ағыў, ағыўа,
Ағыны қатты агыўа,
Ағыўа жолы пуў болар,
Ағар тусы игуў болар,
Арқыраған таўлардан,
Ағыўа деген сол болар.
Агаўа - суўдыц сағасы,
Ағадур көптиқ панасы,
Ағасыз қалса елият,
Агла халқы тул болар.

***
Қара көзи каншымақ,
Қаршыға салған екинбес,
Томаға баўы сом алтын,
Туиғынлар салган өкинбес,
ГүдарЫдан баў тагьгп,
Ғубба кийген окинбес,
Ақ, қара қас, молдир коз,
Жаўъгрыны жазық, мойны гез,
Ақ манлай, бадам қабақлы,
Пистеден жупқа додақлы,
Шашбаўтары шашақлы,
Өнирлери моншақлы,
Узын бойлы, кец қушақлы,
Бүлдиршин шубар көйлекли,
Бүлкллдеген жүрекуш,
Сүйриктен аппақ билекли,
Бир Алладан гилек/1и,
Он муқам, әлўан қылықлы,
Ялғаншы пәний дүньяда,
Арыўлар сүйген өкинбес.
Алсац колыц талдырған,
Сүйсец мийрин қаидырған,
Белгенениии мәдары,
Лизғананнын қуўаты,
Бул дүньяда жаныннын рлҳәти,
Адамза гтын мийўасы,
Бул дүньянын рәүшаны,
Еки КӨЗИ1ЩИН шамшырағы,
Кейницде қалар зүриядыц,
Перзеитлер сүйген өкинбес.

***
Тәп бергенде тай озар,
Табаны қызса, ат озар,
Бәрше адамнан бай озар,
Байып кетсе, жарлы озар.
Көл қурыса, қуйы озар,
Қой суўалса, бийе озар,
Сарқыты жоқ ағадан,
Хызметте жүрген қул озар,
Сәлеми жоқ келиннен,
Тирсегин қыйган ийт озар.
***
Тәп бергеиде гай озар,
Табаны қызған ат озар,
Ханлар қалып, бай озар,
Ақ отаўлар жоғалып,
Ылайдан салған там озар,
Жайнап оскен байтеректен,
Шақасын кескен күнинде,
Қыйсайьгп өскен тал озар.
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Беремен деген қутылмас,
Берик байлаған шешилмес,
Өткен иске өкинбе,
Қайтып орнына келмес,
Заманласыц, тенлесиц,
Таўып қуўышқан өкинбес.
Саны қара копшиктеи,
Танаўлары шапшақтай,
Омыраўы есиктей,
Турпаты келген бесиктей,
Аўызлығы еки ели,
Қашҳанды қуўып жеткендей,
Қуўганнан басып өткендей,
Гулдир-гүлдир киснеген,
Қуўып жолдан, тислеген,
Бедеўлер минген өкинбес.

Қарамық көзли қаницлмақ,
Қаршыға салған өкинбес,
Томаға баўлы сом алтым,
Туйғынлар салған өкинбес,
Гүлдир-гүлдир киснетип,
Гүрец минген әкинбес,
Гүдарыдан баў байлап,
Ғуббалар кийгеи өкиибес.
Саны қара буўрадай,
Омыраўлары есиктей,
Порымы келген бесик гей,
Тулпарлар минген өкинбес.
Қашқан кийик секилли,
А-1ТЫн- 1*үмис кекилли,
Қашса қуўып жеткендей,
Қуўса озып кеткендей,
Бедеўлер мингеи өкинбес.
«Жәие не бар?» дегенде,
.....
Қара қасу1ы, мөлдир кез(
Жаўырыны жазық, мойны гез,
Ақ мацлай, бадам қабақлы,
Пистедей юпқа додақлы,
Тилинен шийрин пал тамган
Еки бетинен қан тамған,
Бпр күлгенде, жаз болгаи,
Қәҳәрленсе, қыс болған,
Узын бойлы, кец қушақлы,
Жутқаны жайлы көринген,
Жилўасы менен жан алган,
Бүлдиришин ала көйлекли,
Сүйриктей аппақ билекли,
Бир Алладан тилекли,
Он муқам, әлўаи қылықлы,
Ялғаншы пәний дүньяда,
Арыўлар сүйген өкинбес.
Алсац қолыц талдырған,

Суисец ми и риц ы I\,1,ыр Iан,
Адамзаттыц мийўасы,
Бул дүньянын рәўшаны,
Еки көздиц шамшырағы,
Перзентлер суйген өкинбес.
Бар қашаган ҳу гылмас,
Жок қашаған тутылмас,
Жа қсы н ийе I•утыл мас,
Дурыс тилесец тилекти,
Өткен иске окинбес,
Өлген адам тирилмес,
Жақсы таўып.. басыцды қос,
Заманласык, тецлесиц,
Таўыплар сүйгсп окинбес.

Ҳой, яранлар, досларым,
Әлемде дүнья ай ортақ,
Сақаўатлы бай ортақ,
Әдил болса, бим ортақ.
Атадан қалған сөз ортақ,
Ел жабылып ишиўге,
Тийкары тегин суў ортақ,
Халық паналап күиелткем,
Қалыц тоғай нуў ортақ,
Аў салып халық күнелткен,
Балығы мол көл ортақ.

Бири даргер, бири лоцгер,
Басыцнан дәўран демде өтер,
Өлгенлердиц басына,
Томар үйип, бел көмер.
Оп сегиз мыц адамлар,
ЖМгызлықтан жарлы өтер,
М]Дпаў жалғаншы дүнья,
шцнан еиди Демдё өтер.

Батыр менен сөилессец,
ырады да, жояды,
1Йлер меиен сөйлессец,
Бксыца даўды үйеди,
МЪлла меиен сөйлессец,
аЛща ақырзаманды,
ал дды да қояды.

Қоғалы коллер, мол суўлар,
Қоныслар басқан өкинбес,
Арысландай омыраўлы,
Аргымақ минген өкинбес,
Жупар ийислн ацқытып,
Арыўлар кушқан өкинбес,
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***

Торы гөбел ат минип,
Той тойлаған окинбес,
Қурама шапшақ, коп қымыз,
Қуўып ишкен өкинбес.
Жаў қуўсырса жән-жақтан,
Оқ қылқандай шащнылса,
Қан жуўсандай себилсе,
Аққан суўдай тогилсе,
Арқаныц қыйыр дүзинде,
Алысып олген өкинбес.

Жақсыныц жақсылыгы сол болар,
Жаман менен бас қосып,
Сойлескенди ар етер,
Жаманпыц жаманлығы сол болар,
Сөйлесе, озин-өзи жүзи қара етер.
Гшр жақсыга сәўбеглесип соз айтсац,
Сол жақсы жаманыцды жасырып,
Ырысыцды мол етер,
Бир жаманға бас қосып сөз айтсац,
Сол жаман сырыцды паш егип,
Ҳәрдайым душпаныца хор егер.

***
Сөйлеген нешеў бурында,
Ерек жүрип ер жетесец,
Орынсыз иске урынба,
Хош шамшырақ көзлери,
Шын қаршыга қарайды Қырымга,
Үйир болып майданға,
Айланып қалма жырымга.
Өлшеп заман мийзамын,
Умтыла түсип қыймылда.
Зер белгиси пулында,
Ер нышаны қолында,
Урмақ гийис болғаны,
Темирдиц қызған шағында.
Азамат пенен ҳәмира бол,
Көп жегилген шыгырға,
Басыцды берсец миясар,
Уәдесин бер и п мы гы мға,
Мағрур болма жатыца,
Баҳалы сөзден пайдалан,
Боларсац кецес соцында.
***
Қаршыға қустыц баласы,
Қайыцда болар уясы,
Қайыцныц басын жел қақса,
Қайгыда болар анасы.
Жылқышы қустыц баласы,
Жылғада болар уясы,
Жылганыц түбин суў алса,
Жуўырып шыгар анасы.
Ийтелги қустыц баласы,
Шетенде болар уясы,
Шетен түбин жар қақса,
Қайгырмаймекен анасы.
Жапалақ қустыц баласы,
Жапада болар уясы,
Жар жағалай сел жаўса,
Пэрмана болар анасы.
Адамзаттъщ мийўасы,
Шийде болар уясы,
Ший түбине от түссе,
Пәрмана болар анасы.

***
Жүйриклик белги сол болар,
Душпаннан гилин тартпаса,
Қорқақлық белги сол болар,
Қынабынан қылышын,
Суўырып алып шаггпаса,
Батырлық белги сол болар,
Қанжығаға бас тигип,
Халқыушын қан жутып,
Қарсы келген душпанныц,
Қол аяғын байласа,
Бары-жоғы тапқанын,
Берип халқын бақпаға,
Халқы - қана г, ози - бас,
Жылаўын ҳешким қақпаса,
Кишипейил кеўли тоқ,
Халық тилегин ақласа,
Төрт тәренин тақласа,
Ерлик деген сол болар.
***
Таўдан аққан гас булақ,
Қуяды барып тецизге,
Қанша жаман десец де,
Тартпай қоймас негиз!*е.
Өрис жолы отаймас,
Отайса да, мал тоймас,
Еки бирдей шын ашық,
Еки жақтан қуўыспай,
Мийри қанып бир тоймас.
Атаныц орнын ул жоймас,
Енениц зарын қыз қыймас,
Жылқыдағы боз айғыр,
Қуўтли қулын шайнамас.
Шын полатты егесец,
Темирдей болып бүгилмес,
Ел сил геген аўыр жолға,
Нәмәрт жигит жецилмес.
Тамшы гамып, тециз болмас,
Суўсыз жерге егин болмас.
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***
Бозы, бозы, бозарт таў,
Бозарт гаўды муз бузар,
Азаў да қазаў азамат,
Азаматгы соз бузар,
Сақын, сақын, тец сақын,
Сацғыған сөзден сақын,
Сөзи суқ, түси суўық,
Суғанақ козден сақын,
Соз-сөздиц сыралғысы,
Сөз сатқыш езден сақын!
***
Тасыма жигит, тасыма,
Тасыған жетер басыца,
Күшим менен болдым деп,
Менменлик жетер басыца.
Бузық пикир ойлама,
Кец пейилиц тарылтпа,
Дәстүрханьщ кец болсын,
Дабарац түсер алысқа,
Өсек айтып, ғыйба г етпе,
Қайтып корер досыца.
***
Үзиксиз деп, үйден түцилме,
Билимсиз деп, ерден түцилме,
Шамалсыз күни керек болады,
Шалқайды деп, шийден түцилме,
Аўыты жоқ деп, гүйеден гүцилме,
Сүти жоқ деп, бийеден түцилме,
Қазансыз күниц өтпейди,
Жуғады деп, күйеден түнилме.
Дәни жоқ деп, қаптан гүнилме,
Суўы жоқ ден, жаптан түцилме,
Өнимсиз деп, жерден гүиилме,
Ержеткенде ес енеди,
Шалағай деп, жастан түцилме.
***
Үстицде болса шапаныц Мийнет етип тапқаныц,
Басыцда болса қураш ыцАбырайды жапқаныц,
Атыц болса астыцда Бәйгиғе минип шапқаныц,
Огаўыц бозға қонғандай,
Ол шалқайып жатқаныц.
***
Ханныц багы таярда,
Жанашыры қас болар,
Бийдиц бағы таярда,

Тақыр жерден шац таўып,
Өзинен зорға мин тагар,
Байдыц бағы таярда,
Көзи тоймай дүньяға,
Қоцсысына қол салар.
***
Ерден асқан ер болсац,
Дарқан ет дәстурханыцды,
Өмир гүлиц өркинлетип,
Өсиреди жаныцды.
Қәдирини жақсы бил,
Денсаўлық, қәдди-далыцды,
Адамгерлик жолында,
Гизнеме дүнья-малыцды.
Елиц менен қас болма,
Корсетиц шекер-палыцды,
Жаман болса алганыц,
Шариыған отлы жалынды,
Үспем болса душпаныц,
Гүзейди қуйрық-жалыцды,
Асқан ақыл-данасац,
Билсецлер оз ҳалыцды.
Қайғыланбай қам иске,
Шадл]>1 откериц ўағыцды,
Ҳәўес етпецлер жат елди,
Билмейди қымбат-арзаныцды.
Козиц көрмей инанбац,
Мақтамацлар нәмәлимди,
Ылайықлы белги салыцлар,
Қуры огкермец заманыцды.
Өнерицди халыққа танытып қалыц,
Қандай иске маманыцды,
Жақсы болса сәўер ярьщ,
Ада қылады арманыцды,
Зәлел-пайда егизди,
Байқап көрсем сайыцды.
Бағыц тайса басыцнан,
Ҳәр гүрли бәле тайынды,
Туўры келсе әжел тасы,
Тыцламас жағдай-сайыцды.
Ийни келген жеринде,
Жибермец үлес-пайынды,
Күш-қуўатыц барында,
Танып қал теци-тайыцды.
Үстем болса душпаныц,
Ҳәр жерде алады айыцды,
Ҳәмдам болмалд, бас қоспац,
Сүтхор деген залымды,
Барды жоқ деп жасырмац,
Мийманға бериц барыцды.
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***

Азамат сайлап ас берсен,
Күнлердиц күни келгенде,
Иззетлейди екен басыц/Хы.

Ҳәмдам болма, дос тутпа,
Сүтхор менен залымды,
Достьщ қәдирин умытпа,
Берер мақсет мурадьщды.
Бири ата, бири анам,
Жуптылы жер менен аспан,
Ай менен күн айналып,
Гезек пенен пурын шашқан,
Төрт моўсими қуралып,
Жәрдем берген тумлы тустан.
Адамзаттыц ҳасылы,
Шықпайды ҳәргиз уўыстан,
Туўған жери ҳәр кимниН/
Көринеди бағы-бостан.
Улыц болса жигерли,
Үйиц болар 1улистан,
Еки кеўил бириксе,
Ушқыр қаршыға қустан,
Әрман қалмас ийнедей,
Опалы сәўер яр қушсац.
Жаман болса алғаныц,
Умытылар гуўған-туўысқан,
Ақмаққа дус келсе гәўҳар,
Зыят көрмейди мыстан,
Ўәдеси гор наймытқа,
Жолдас болма билқастан.
Ҳәм өсирициз балапы,
Әдеп үйретиц жастан,
Адамзаттыц азгыны,
Айланып шықпайды қостан,
Сүйенер гаўыц бар болса,
Созиц өтер қара тастан.
Жуғар ҳәртүрли гәрамат,
Қашыц жамап қоцсыдан,
Жарлы дийип қол үзбе,
Сыры мәлим досыцпан.

***
Тәме Қ 1 > м м а биреўден,
Төмегөй боларуя гсыз,
Ҳәр қандай барған жерицнен,
Қайтпаўыц керек жуўапсыз.
Ақ сүт берген ананыц,
Балада ҳақы көп болар,
Атаныц қәдирин билмеген,
Баланыц басы кор болар.
***
Басыцды салсац сапарға,
Жолдасыцды таўып шық,
Қосыламан десец қатарға,
Үйицниц ишин шаўып шық.
Ақылыц болса ҳәр жерде,
Әцгимецди таўып айт,
Табгымасац сөзицди,
Аўызыцды жаўып ай г.
***
Жигит болсац, шалқар бол,
Изице ерген шалқысын,
Сөзлериади еситип,
Тула бойы балқысын.
Жигит болсац, қанық бол,
Ҳәрбир иске қайым бол,
Сылбыр болып үйренбе,
Ҳә дегенде тайын бол.
Жигит болсац, батыр бол,
Жаў жецгендей жапырып,
Душпан бәрҳә айбынсын,
Аяғыца бас урьгп.
Шалағай болма жасыцнан,
Көпшиликте гис жерсец,
Жоддасыц қашса қасыцнан,
Қағыспада муш жерсец.

***
Өз алдыца ылықпа,
Кецес сора басшыдан,
Жол таныған бир ер жақсы,
Сапасы жоқ мыц қосшыдан.
Корген билер көп опер,
Парқ емес коп жасагаи,
Басыца ис түскенде,
Айрылады дос ҳәм душпан.

***
Жигит болсан, шалқар бол,
Жантасқан адам шалқысын,
Созицди еситкенлердиц,
Тула бойы балқысын.
Жигит болсац, қайыц бол,
Ҳәр бир иске қайым бол,
Сылбыр болма, баўырым,
Тәп бергенде тайын бол.
Жигит болсац, шынар бол,
Жолаўшы өтсин саялап,
Қатар-қурбыц күн көрсин,

***
Хызмет етсец, ерге ет,
Ер жеткерер мақсетке,
Ерге берсец асыцды,
Ер сыйлайды басыцды,
Ийтке берсец асыиды,
Ий глер з артар лашьщды,
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Шалғайыцды паналап.
Азамат ерди сыйласац,
Есигице мал питер,
Аргымақ атты сыйласац,
Ыйыгына жал питер,
Бәҳәр келип, қыс кетсе,
Гияларга шац питер.

Жигит болса бир минауар,
Яр сәўгили болса сәнаўар,
Бүлбил киби ол суханбар,
Қылыгы, хызмети болса.
***

Жақсы кореди деп, бара берме,
Береди деп, ала берме,
Ақырында еске алмайды,
Шақырған жерден қала берме.
Ақ көкирек болып, ацқылдай берме,
Мақганшақ болып, шацқылдай берме
Мен зорман деп, қацқылдай берме,
Өзиц сөйлеп, зацқылдай берме,
Жигитликке жараспайды,
Әйтеўир сөзге тоцқылдай берме.
***
Ер жигит зуриятсыз болса,
Әжел келип шацгел салса,
Малы-мүлки себил қалып,
Биреў келип талап алса,
Арзан деи алыўшы болма,
Егер нарқы арзан болса.

Қусымды салсам сонага,
Шабыт болған мәҳәлде,
Бул сөзимниц монисин,
Халықларым ацлап алсац,
Қырық жыл бир пагша болсам,
Самарқандтай шәҳәрге,
Меииц патша болганым,
Халықтыц абады меиен,
Халықларга берсем сарпай,
Қабат-қабаты менен,
Ү ш кеше қонық берсем,
Қыпшақ, қоцыраты менеи,
Жети уруўга нан берсем,
Үйи, аўқаты менен,
Қанагат етсем хан менен,
Аталық болып, аўга шықсам,
Алдыма байласам дабыл,
Қаршыга қанаты менен,
Қаларсац тажы-тах гым себил,
Дад-ой, бийдад-ой,
Сеннен, меннен қалмады,
Биреўден-биреўге зүрият,
Мыц дөнерлик өнерицнен,
Зәрре дәўлет жақсырақ,
Қалса өнер жақсырақ.

Ер жигиттиц бир мурады
Шапарына аты болса,
Аға-иниси жай болып Қуйрыгы, қанаты болса.

Дүыья булай өтер ме?
Белги салмай кетер ме?
Ерлер қурган ақ шатыр,
Әл ҳаўага жетер ме?
Көптиц иси питер ме?
Жалгыздыц иси жетер ме?
Көп ишинде бир жалгыз,
Шүлдир-шүлдир сөйлесе,
Оныц сөзи өтер ме?
Ибрайымнан қалған тон,
Я Исмайыл кийгеи тон,
Аны кийип шап жаўга,
Әжелсиз оқ өтер ме?
Бирим еки болар деп,
Еким үшке толар деп,
Байдыц назын көтерме,
Байдыц назын когерсец,
Табаныц гайып кеткенде,
Қысыўметлик жеткенде,
Бай сорайды қарызыцды,
Төлеў керек парызыцды,
Бай жайыца қарамас,
Бойыца асыцтарамас,
Байлар сениц тилицди,
Алтын айдар улыцды,
Гүмис сыргалы қызыцды,
Бағыц менен оақшацды,
Томар айырган балтацды,
Гемеки салған қалтацды,
Насыбай салган шақшацды,
Сатып берсец жетер ме?
Байдыц кеўили питер ме?
***
Он бес дегеи бир жас бар,
Жарда ойнағаи ылақтай,
Жигирма деген бир жас бар,
Таўдан аққан булақтай,
Отыз деген бир жас бар,
Көлге ниткен тозғақтай,
Қырық деген бир жас бар,
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***

Минилмеген байлардьщ,
Неше жылгы кор аттай.
Елиў асқар бел дейди,
Алпыс деген бир жас бар,
Дәўлет, перзент болмаса,
Қызыгыўлығы кем дейди.
Жетпис деген бир жас бар,
Көзице минар салдырар,
Алганын жаман жолықса,

Опбес деген жасым-ай,
Көкте ойнаған ылақтай,
Жигирма деген жасым-ай,
Көлге питкен қурақтай,
Отыз деген жасым-ай,
Таўдан аққап булақтай,
Қырық деген жасым-ай,
Е»айлаўлы турган боз аттай,
Елиўдеген жасым-ай,
Қай гып бир көшкен ел екен,
Алпыс деген жасым-ай,
Гүзги салқын жел екен,
Жетпис деген жасым-ай,
Булт қаплаган күп екен,
Сексен деген жасым-ай,
Қарацгы болган түн екен.

Есиндй әбден тандырар.
Сексен деген бир арық,
Буны ҳәмме биледи,
Бул заманныц адамы,
Тоқсанга кем-кем келеди,
Тоқсанға келген адамлар,
Ҳәрбир созге киреди.
***

***

Күнниц есабын ай алар,
Бедеўдиц орнын тай алар,
Жигитҳәр жерден жол алар,
Қолда өнер, хаты болса.

Жигирма беске келгенде,
Саўлаты келип бойыцныц,
Қызыгы қалмас ойынньщ.
Арыў корсец, қылтылдап,
Гоззал қыздыц алдында,
Жуўас болыи жылиылдап.
Қоцсы үйге кирерсец,
Қатық сорап қыцқылдап,
Атасы корип қоймас па деп,
Қайта-қайта қылиылдап,
Жецгесине жағынып,
Қайта-қайта жуўқылдап.

***
Қонтқар болар қозыныц,
Мацлайлары дөц болар.
Адам болар жигитгиц,
Етек-жеци кец болар.
***
Қар жаўды деп қуўанба,
Аязы болар соцынан,
Хожа келди деп қуўанба,
Ниязы болар соцынан.

***

***
Достыцды еглеме, моптен қалмасын,
Душпанды еглеме, сырыцды алмасын.
Сырыцныц барлығын досгыца айтпа,
Досгыцныц досты бар, ол басқа жақта.
***
Абайлап сөйле сөзицди,
Қанша аўлақ жер болмасын,
Аржагында дийўалдыц,
Тыцлаўшы қулақ салмасын.
***
Қыянатшыныц көзи қыйықта,
Зыяратшыныц көзи шыйықта,
Қасқырдыц сырын билмедим,
Жолбарыстыц күгли ыйықта.

Яр барады сай менен,
Ески жарлы бай менен,
Еки жақсы қосылса,
Қосылады күн ай менен,
Бир жақсы менен бир жаман,
Қосыла гойса бир күни,
Бир-бирини коралмас,
Көзиниц жасын тыялмас,
Мерекеге сыялмас,
Ҳеш адамнан уялмас,
Өтеди омири ўай менен.
Ойнасац ойыныц қанар ма,
Оймақ аўыз бота коз,
Жарқылдап күлген яр меиен?!
***
Коргенли жерден қыз алсац,
Кеўлинде ҳасла кир қалмас,
Турмысты беккем дүзе алсац,
Ордацды ҳеш ким бузалмас.
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Дос дегениц кец сарай,
Ҳеш ким оннан безалмас.
Вир сындырган кеўилди,
Ҳеш ким қайтып дүзалмас.
Доўлег деген ю р тециз,
Онда ҳомме жүзалмас.
Жақсы достыц - доўлетиц,
Ҳеш ўақыт сеннен безалмас.

Жаман а гқа жал иитсе,
Жаиына горсық байлатпас.
Жаман ерге мал нитсе,
Қасына қоцсы қондырмас,
Қондырса да оцдырмас,
Келгенлерден уялмас,
Қызыл тилин гыялмас.
***
Шолде жүрген аш бори,
Жылқыны қуўса жегалмас,
Ешкини тутсам мацырар деп,
Барып турып қойдан жер.
Бәзиргенлер жолдан жер,
Ьатыр жиги’1 жаўдан жер,
Кызыл тилин безенип,
Шешен жигит даўдап жер,
Ақ билегин сыбанып,
Палўан жигит тойдан жер,
Майданда қазан қайнатып,
Халай ықты ж ыйнаты 1ғ,
Қызыл тилин сайратып,
Оп бармақты ойиатып,
Сазенде-бақсы тойдан жер,
Порқан адам қайдан жер?
Зыянлы менен майыиты,
Кесел менен зайыгггы,
Зикир салып, соннан жер.
Дийқан адам қайдан жер?
Арбасыныц кейнинде,
Онсери бел ийнинде,
Загара наны қойнында,
Атыздан атызга а глап,
Жер суўғарса шел шаппатлап,
Соҳәрлеп огизди байлап,
Бәрин айт та, бирин айт,
Дийқан адам жерден жер.

Ақ семсерим го гықса,
Қараўсыздан коремен,
Етек тозбай, жсц гозса,
Жарлылықган коремен,

Жагама душпан жармасса,
Ғарргллықтан коремен,
Жаман туучан ини-ул,
Азапты соннаи көремен.
Қызыл изен, кок жуўсан,
Мал отламай, жыйылмас,
Қатырма көйлек қан болса,
Сығып жуўар қарындас,
Басыца қыйын истүссе,
Сүйеў болар аталас,
Аталасган неси кем,
Бирге жүрген жан жолдас.
***
Лашын қус минсе қәҳәрге,
Ҳаўадан газларушалмас,
Бал ырлар минсе қәҳәрге,
Аяўлы жанып аямас.
Жылқы ҳайўап баласы,
Қыядан кешиў сорамас,
Қара нардыц богасы,
Жүк аўырын гыцламас.
Қас батырдыц баласы,
Жаўга шапқан ўақтында,
Өлемен деп ойламас,
Жақсы адамныц баласы,
Кеўлинде кек сақламас.
***
А га-ама, сенде бир мин бар Алты улды тец кормес.
Алганым, сенде бир мин бар Алты ай дүзде жүрсем де,
А гымды айтып жоқламас.
Аргымақ, сенде бир мин бар Қатпсам жаўдан қүтқармас.
Ақсаўыт, сеиде бир мин бар Әжел келсе, тоқтамас.
Қара жер, сеиде бир мин бар Қа гты уйқылаган батырды,
Ақырын шайқаи оятпас.
Ата-анам, сеннен несин корейин,
Алты улдыц бәри жаман,
Бири жақсы болган соц?
Алғаным, сеннен несин корейин,
Алты ай дүзде жүрген соц?
Арғымақ, сеннен несин корейин,
Жаманлар жайдақ минген соц?
Ақсаў 1»1т, сеннен несин корейин,
Алладан ожел келген соц?
Қара жер, сениен несин корейип,
Аллатала бендесине,
Таглы уйқысын берген соц?!
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***
Қарақус қонар терекке,
Қанатын жайып ерекке,
Коп қызлардыц ишимде,
Боз қулындай Сары қыз,
Қайгы салды-аў жүрекке.
Қарақус, қайда барасац,
Қанатьщды талдырып?
Сары қыз қайда барасац,
Жигитинди қалдырып?
Ай қаранғы, күн булт,
Ақтан түссе, табылмас,
Яр бетинде бир мин бар,
Сабынлан жуусац ағармас,
Сары қызды сағынып,
Сыгаласам айнадан,
Геўиши тур, өзи жоқ.
***
Туяғы иүгин тулпар жоқ,
Қанаты пүтин сунқар жоқ,
Гей бендеде ини жоқ,
Инисиз жанныц күни жоқ,
Гей биреўде аға жоқ,
Агасыз жанда жаға жоқ,
Гей биреўде бала жоқ,
Бийперзентке шара жоқ.
Ашыў деген көк тециз,
Сицесецде ке гесец,
Тәўекел деген бир қайық,
Минесец де кетесец.
****
Ерлик пенен елжиреп,
Батыр туўған ер өсер,
Анаға қарай қыз осер,
А гаға қарай ул өсер,
Арғымақ болса, жалы өсер,
Суўы болса, тал өсер.
Батыр елдиц дацқы осер,
Маймақелдиц мау^ы езсер,
Қорқақ елдиц жаны өсер.
***
Мингеы атыц бос қалса,
Минбеге ер табылар,
Кийген тоныц бос қалса,
Киймеге ер табылар,
Еплеп жүрип күнелтсец,
Жүрмеге ел табылар,
Мацлайыцда терлетсец,
Екпеге жер табылар,
Батыр Оолсац бир бөлек,

Ҳамме саған багынар.
Жел жетпести әкелип,
Жетегиме минейин,
Ақ семсерди әкелип,
Аш белиме илейин,
Ақ саўытты әкелип,
Жалацаш етке кийейин,
Қәпестеги қыргыйдай,
Қыпсыц болып жүргенше,
Қарсы келген жаўлардыц,
Бир шетинен гийейин.
***
Ақ желкомды жел баслар,
Ала серке жол баслар,
Әдил төре ел баслар,
Батыр жигит жол баслар,
Шешен адам соз баслар.
Дийқан болсац, дән жыйна,
Шопан болсац, мал жыйна,
Балықшы болсац, сал жыйна.
Қус жыйнасац, бүркит жый,
Қыс тоныцды түлки етер,
Жаман менен дос болсац,
Күилердиц күни болгаида,
Дуйым журтқа күлки етер.
***
Жабаиы мақлуқ жайласа,
Жердиц сәнии кетирер,
Аразласса агайин,
Елдмц сәнин кетирер,
Аразласса абысын,
Ауъгл сәнин кетирер,
Аразласса батырлар,
Елдиц санин кетирер.
Көк ала үйрек ушпаса,
Көлдиц сәнин ке! ирер,
Жигит арыў қушпаса,
Ердиц сәнип кетирер,
Еккен егип питиесе,
Жарл ]>1 сәнин кегирер,
Шекпени дизге жетпесе,
Ғарры сәнин кетирер.
Ушар көли болмаса,
Ғазлар сәнин кетирер,
Басында тақыя болмаса,
Тазлар сәнин кетирер.
**
Арқаныц қуба жонында,
Арыслан ойнар шарқурып,
Ели ушын туўған ер болса,
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Ирети келген жеримде,
Шалшық суўдап оталмас,
Көлде жүзген кемециз.
Жалғызды жалғыз демециз,
Ирети келген жеринде,
Жалғыз адам мыцболар.

Тулпары турар талпынып.
Бир жаманга сөз айтсац,
Есикти тебер жулқынып,
Жер айдасац гүз айда,
Егинин өсер қулпырып,
Атадан тууған шын тулпар,
Қосқа қоссац туралмас,
Қамытында булқынып.
Таўдыц үстин қар шалса,
Таўдан аққан дәрьялар,
Ағар екен сарқырап,
Алтын мыстан көп артық,
Қарагөрим жерлерден,
Коринер екен жарқырап.
Жолбарыс ийттен кеп артық,
Аўын алар болғанда,
Шабар екен арқырап.

***
Аргымаққа миндим деп,
Артқы топтан адаспа,
Болмас озим болдым деп,
Кец пейилге таласпа,
Артық малды айтысып,
Достыц менен санаспа.
Илимим жур ггап асты деп,
Кецессиз сөз баслама,
Жецемен деп биреўди,
Өтирик сөзди хошлама,
Алғаныцды жылатып,
Кеўил қойма басқаға.

***
Ханныц жақсы болмагы Қарашаныц өзинен,
Үйдиц жақсы болмағы Алашаныц өзинен,
Шешенниц жақсы болмагы Дилўар айтқан сөзинен,
Лашыннын зор болмағы Аады көрер көзинен,
Арыўдыц сулыў болмағы Алмадай пискен сөзинен.
Батырдыц зор болмагы Қайтпағаны изинен,
Алмастыц зор болмагы Тис жемесе жүзинен.

***
Отыншы отын кесе алмас,
Айбалтасын қайрамай,
Саўашқа батыр атланбас,
Жаў-жарағын сайламай,
Дийқан егин еге алмас,
Қос өгизин айдамай,
Саўыншы саўын саўалмас,
Бузаўларын байламай,
Падашы малын баға алмас,
Кец даланы жайламай,
Қассап малын соя алмас,
Пышақларын қайрамай,
Бүлбил дәртин айта алмас,
Қәпесте турып сайрамай,
Ер жигит еркин осе алмас,
Қатары менен ойнамай.
Үйлендим деп ойлама,
Жеке тойды тойламай,
Шалшық суўды жағалап,
Терец деме бойламай,
Ҳар бир гәгшц есаплы,
Сөз айтагөрме ойламай.
Баққан малыц семирмес,
Оглақ жерди жайламай,
Тозацлы суўдан ишпегил,
Қуманда жақсы қайнамай.
Басшыман деп мақтанба,
Ели-халқыц сыйламай,
Батырман деп мақтанба,
Белдеўге бедеў байламай.

***
Айналасы тақыр жер,
Алды батпақ демециз,
Атадан туўған батыр ер,
Жаўдан қоркақ демециз.
Жети қарын байлардыц,
Дәўлети қайтпас демециз,
Кун туўғанда ғунанға,
Жүкти артпас демециз.
Ериншек туўған ер жигит,
Жаў қуў>сырып келгенде,
Үйинде жатпас демециз,
Қыраўлы күни болғанда,
Нәўпир көлдиц суўлары,
Жарқырап қатпас демециз,
Кансырап келген душпаныц,
Кайыр қылар халыққа,
Мени атпас демециз.
Жарлыны жарлы демециз,
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***

Бахты жүрген ерлердин,
Ҳәр бир иси оц болар,
Басындағы дәўлети,
Күннен-күнге мол болар,
Тазылары түлки алып,
Қаршыгасы ғаз излеп,
Сөз сөйлесе, жөн болар.
Не десе де, жарасар,
Бай болсын деп ат қойып,
Журт аўзыца қарасар.

Адамзаттыц баласы,
Алтаў болар, бес болар.
Бир-бирине ес болар,
Ерден шыққан ер болар,
Абаданы жыгалса,
Қалгаплары шуўласып,
Ийт пенен қусқа жем болар.
Алып, алып, ал сақлан,
Ацлып жүрген душпаннан,
Алып, алып, ал сақлан,
Урып жорта қашқапнан.
Абайсызда қуларсац,
Жүз морте сақлан қастыцнан,
Сақланагор мыц мәрте,
Күлип кирип үйице,
Гүциренип шыққан достыцнан.

***
Едил менен Жайық бол,
Ҳешким менен урыспа,
Ел шетине жаў келсе,
Жапынды аяп турыспа.
Адам қуны болса да,
Алдыца келип қалгап соц,
Қол қаўсырып турған соц,
Боршесин кеш те, қоя бер,
Бурымгыны қуўыспа.
Аласыц болса биреўде,
Айыбын тап та, ала бер,
Ерегисип урыспа,
Сеники жөн болса да,
Сөзиц шықпас дурысқа.
Минези жаман адамға,
Енди қәйтип жуўыспа,
Тәўир көрген кисице,
Жалган айтып суўыспа.
Әйтеўир гана затушын,
Желке териц қурысып,
Ҳәрким менен урыспа,
Ашыў-душпан, соцынан.
Түсип кетсец қәйтесец,
Түби терец қуўысқа?!
***
Белгили бийик көк сецгир,
Басынан ғарга ушырмас,
Қараўыл қайсар қарар деп.
Балдагы алтын, сом полат,
Қулашлап шапсам дем тартар,
Суўсыным қанга қанар деп.
Аргымақтыц баласы,
Арыган сайын атлыгар,
Ар гымда аз жол қалар деп.
Ақдәрья голқын күшейтер,
Қуйрығын күн шалмагап балығым,
Оргамнан ойран салар деп.
Азамат ердиц баласы,
Жабыққанын билдирмес,
Жаманлар өсек қылар деп.

***
Қайыр^а қонған қуба ғаз,
Мәдина қай гар гүз күни,
Аққуўдайын ыцыраиып,
Тогы қустай сыланып,
Огаўлар гигер жаз күни,
Қымызсыз үй - қызсыз үй,
Қуўмазар дейди сол күни,
Моллалар саўал айтады,
Күлип ойнап аз күни.
***
Өткинши мынаў дүньяда,
Малы көп адам бий болар,
Қарсылық қылған қара халқы,
Қамшы менен ий болар,
Нашар басқа ис түссе,
Қызыл жыцгыл ший болар,
Ер басына ис түссе,
Сексеўил гүби үй болар,
Шөкелеп шаншар ақ найза,
Бач ырларга сый болар,
Саўаш болса арада,
Нешше қатын тул болар,
Ериншек болса улыцыз,
Жаў алдында қул болар.
Бабын таўып ислесец,
Шолисганда гүл болар,
Бәри бирдей болмайды,
Ел ишинде түр болар,
Елип жаўдап қутқарса,
Батырлар»а сый болар.
Бириккен жерде шүй болар,
Тигис бар жерде жүй болар,
Қапылып қалгыр бул журтқа,
Еиди кимлер бий болар?!...
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*■**
Сыбызьщ-сыбызыц, сыпсықтай,
Сыбызыцга питер қарағай,
Қарағайдыц ишинде,
Жайлаўшы еди көп ноғай.
Ол ноғайдыц ишинде,
Озған уллы тама бару
Ол гаманыц ишинде,
Нәриктицулы Шора бар,
Шораға бар да зуўра бар,
Және сөзим және бар.
Үндеместе бәле бар,
Еки уртында шала бар,
Сом темирге балға бар,
Сыцсыған елде бәле бар.
Жалғызбан ден қорықпа,
Жарлыман деп жабықпа,
«Алла» демек ант болар,
«Биллө» демек бәнт болар,
Қарын аш болып келгенде,
Зағара, гүлше қант болар,
Ҳарыи-шаршап келгенде,
Жаман ешек ат болар,
Жаман менен табақлас болсац,
Ал дегенше жеп болар,
Атадан туўған жаман жигит,
Ағайиннен шет болар,
Қыямет-ақыр ўақтында,
Қарадан суўпы көп болар.
***
Суўдыц түби көлмекте,
Т\уылған адам өлмекте,
Өгги, кетги деўши еди,
Табылмайды екен, яранлар,
Сум өлимниц дориси,
Он мыц үйли оятган,
Қырық мыц үйли қыягган,
Сан мыц үйли саяттан,
Аз ғана үйли тамадан,
Қалмас па еди, ҳа, беглер.
Берерде кецес ғаррысы?!
Ол таманыц ишинде,
Норикбай шалдыц баласы,
Нориктиц улы Шора бар,
Мацлайыныц арасы,
Жети қарыс сере бар,
Оман дәръя жайлаған,
Суў аяғын сақлаган,
Қорасан атлы баба бар,
Оннан арман сорасац,
Ырғыўанды жайлаған,
Жебели қулын байлаған,

Өте бастай гәўирди,
Ақшалы қойдай айдаған,
Ата киси ерлерди айт,
Ата киси - жан киси,
Гүмисген еди зәцгиси,
Хожаназар сағалды айт.
Оннан арман сорасац,
Суў тилесе пал берген,
Дуйым журтқа ой берген,
Атасын қалмақ демесец,
Енесин шоры демесец,
Атамтайдай жомартзы айт.
Оннан арман сорасац,
Бир сөзице мыц тецге,
Мыц сөзице сон тецге,
Алым алды деседи,
Жәнибек ханныц тусында,
Жийреншедей шешенди айт.
Оннан арман сорасац,
Жийреншениц алғаны,
Қағып төсек салганы,
Мийримшедей сулыўды айт.
Оннан арман сорасац,
Елди қоргаў тилеги,
Қайқы қылыш қолында,
Мойны сулыў мылтықтай,
Қайқайып шапқан батьгр ер,
Ойсанныцулы Аманбай,
Аманбайдай ерди айт.
Аманбайдыц ала аты,
Қолтығында қанаты,
Аманбай жаўға шапқанда,
Жалтылдайды
Қылышыныц полаты.
***
Бултлы күни ай туўмас,
Агарган сақал қараймас,
Бүкирейгеи бел дүзелмес,
Маймақ дойнақ жуўырмас.
Таўда болар гарғыл тас,
Тарықсац, көзден шығар жас.
Қыйналғанда қамығып,
Сүйеў болар карындас.
Қарындасыц өлди деп,
Сай-сүйегиц қалды деп,
Қаижыгаға қанлы койлек байланып,
Қайтып келди кок дөнени айланып,
Желкемде мениц жети бас,
Желксмди кеаш кегти қарындас.
Мойнымда мениц мойын гас,
Мойнымды кесип кетти қарыидас.
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***
Елдиц қәдирин шалар билмес,
Журттан-журтқа аспағанша,
Жақсы ярдыц қәдирин билмес,
Бир жаманға түспегенше.
***
Қарашанын күни хан менеп,
Ханныц күни ел менен,
Елдин күии ер менен,
Ердин күни жер менен,
Ҳаялдыц күни ер менен,
Ердин күни ел менен,
Қонысы кен егекли,
Елдин күни жер менен.
Ҳаялдьщ ери болмаса,
Ердиц ели болмаса,
Күни-күни келгенде,
Өз жанын өзи жер деген.
***
Сый көрмеген сый көрсе,
Сыкырайып қарайды,
Той көрмеген той корсе,
«Дереги не?» деп сорайды,
Бай көрмеген гарры қыз,
Адырайып қарайды,
Табарман деп жақсысын,
Шашын майлап гарайды,
Қартайғанда бийшара,
Не мүшкилге жарайды,
Баҳасы бар бес пуллық,
Өтпейди, күнин санайды.

***
Уғыл жаман дегенше,
Ойран гүсти десецши,
Қызым жаман дегенше,
Қырғыз шапты десещни,
Алғапым жаман дегеише,
Айрылмас қара десецши,
Келиним жаман дегенше,
Кегпес қара десецши.
***
Келеплегеп жипектей,
Кекили сулыў жәниўар,
Базардағы мақпалдай,
Секили сулыў жәниўар,
Ойға тиккен отаўдай,
Саўыры сулыу жәниўар,
Молла қыйған қәлемдей,
Қулагы сулы\ужәниўар,
Же.з нағышлы ләгендей,
Туягы сулыў жәниўар,
Таўда оскен косиктей,
Аяғы сулыў жәниўар,
Батырлар киргеи есиктей,
Омыраўы сулыў жәииўар,
Колден ушқан өрдектей,
Мойны сулыў жәниўар,
Айға шапшып киснеген,
Ойьшы сулыў жаниўар.
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ҚАРРЫҚМАН
Айналайын, Тоқтамыс,
Кергенимди айтсам мен,
Едил-Жайық бойына,
Бир нешше келип-кеткенмен,
Бабац еди Шьщғысхан,
Шыцғысханды көргенмен,
Оньщ улы Тоқтамыс,
Заманында, шырағым,
Муны да көрген қаррыцман,
Жасымныц ақыр-соцында,
Тоқтамыстай шырагым,
Сени де корген қаррыцман.
Сунқардыц бийик тауында,
Жети патша жәм болды,
Жетеўиниц алдында,
Жети бийдиц қолында,
Шүрегей болган қаррыцман.
Жети ўәлий он төртгиц
Отырған мәйлис ишинде,
Бир мәйлис ўағында,
Солардыц берген сарқытын,
Бир мәйлисте асадым,
Тап солардыц пәгиясынан,
Үш жүз алтмыш жасадым,
Буларды көрген қаррыцман.
Нелерден нени көргенмен,
Атаца нәлет бәдирек,
Ҳаслы жаман, кози шүцирек,
Қайдан таптыц мынаны?
Ҳәй, атаца нәлет бәдирек,
Ғәзийнеге барғандай,
Шыдгыстан қалган қазнага,
Дуўры қәдем қойгандай,
Қайсы атац бек еди?
Қайсы анац бек еди?
Малды баққан қул еди,
Тезекти терген күц еди,
Ҳаслыц жаман, бәдҳасыл,
Ханныц берген инамын,
Неге жасырып жүриисец?

Жаўады жаўын себелеп,
Астына қара пул салып,
Үстине қызыл себелеп,
Кимди алдайсац, бәдирек?
Ҳә, шырағым Тоқтамыс,
Басыцды анаў кеседи,
Қаньщ ҳақтан кетеди,
Ядымдағы мына сөз,
Кешеги маган жиберген балацды,
Қайдан таптьщ, шырагым?
Елатыма барғанда,
Әзирайыл келди ме,
Жәбирайыл келди ме,
Алтмыш еки тамырға,
Ш ецгел салып сүйрелеп,
С үйредим екен деп едим.
Хабарласқандай ким бар? - деп,
Ж абықты түрип көргенде,
И сираты м ны и аўызы,
А ш ылдымекен деп едим,
Елес емес, бала екен,
Отқа салған шала екен,
Қайдан таптьщ дәрегин?
Тезирек сөйле, шырағым.
Жиберген мына балавды,
Алдаўлық пенен қасьща ал,
Қасьща ал да, басын ал,
Әгер басын алмасац,
Еглендирмей-ақ бир күни,
Сениц де басывды алады.
Ҳақ буйрығы шул шығар,
Үш жүз алтмышқа келгевде,
Алтын ханньщ елинде,
Шьщғысханньщ журтында,
Тоқтамыстьщ қолында,
Атац қайтар, деп еди,
Сүйесец қурған басымды,
Енди демим кеткенди,
Таўсылды, мине, демим, - деп,
Жан тәслим етти жыраўьщ.

УЛЛЫТАЎ
Қулақ салыц, досларым,
Қапылған бул заманда,
Қайғы-ҳәсирет қаплады,
Қарақалпақ - бүлген ел,
Тецлик таппай ханлардан,
Посыўға белин байлады,
16- Қарақалпақ фольклоры

Өзлерин жолға сайлады.
Поспай олар не қылсын,
Ким көргени асылып,
Пү гин болмай жағасы,
Хан, султанлар күн бермей,
Елимди қойдай жалмады,
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Қутыла алмай насақтан,
Жабылып жала наҳақтан,
Зорлық корип султаннан,
Бүлинбей елим қалмады.
Қарақалпақ елине,
Султан қысым жасады,
Уллытаў деген жерлерде,
Тум-тусынан қамады,
Қарсыласқан бийине,
Зулымлығы асады,
Қьщыршылық қылғанын,
Беккем етип тусады,
Қарақалпақ бийлери,
Қара қанлар қусадьт,
Күнниц жүзин көре алмай,
Ақылынан сасады.
Ханныц есер батыры,
Он бес жасар қызларды,
Тақымына басады,
Арыз айтқан адамды,
Ериксиз дарға асады.
Ат ойнатып беглери,
Асап мырза бас болып,
Қарақалпақты жаўлады,
Шыбын яцлы ғаўлады,
Жети жақтан қамалап,
Сонар киби аўлады.
Қарақалпақ елиниц,
Басында ерк болмады,
Қамал алып жән-жақтан,
Төбеден жасыл таслады,
Қәҳәрленип Арысланбек,
Жаўған булттай қурсанды,
Жас балларды жылатып,
Қулағынан таўлады.
Қастын тигип залымлар,
Нарттан бетер путады,
«Неге шықтық дүнъяға» деп,
Қарақалпақ әўлады,
Үн қосысып жылады.
Қайда барса, ашық жоқ,
Алдын кесе орады,
Адамзаттыц зарынан,
Мезгилсиз қар борады.
Астын-үстин көринди,
Будыршаныц таўлары,
Терип алып залымлар,
Не бир батыр ғошшақты,
Жоцышқа киби баўлады.
Жизия берип жалынса,
Сөзине қулақ салмады,

Шорбан кәл деген залымы,
Еки ийнин жалмады,
Кеше-күндиз ат шаўып,
Ҳарып-шаршап талмады,
Жалыпсац да жалбарып,
Изицнен ҳәргиз қалмады.
Қаракалпаққа туўдырды,
Жәнжел менен ғаўғаны,
Жесир қатып, жетим ул,
Шықты сонда ўайраны,
Шақ келе алмай тозады,
Қаракалпақ әўлады.
Қәҳәрииен алысты,
Жерлерлиц қалыц ғаўданы,
Батыл боп кеўилдиц шады,
Питпеди мақсет-мурады,
Нешше ердиц ошти аты,
Жетпеди жаўларға дады,
Қарсыласып үш күн удайы,
Залымға шақ келе алмады.
Ханныц есер батырлары,
Аянбай атлар салады,
Қарақалпақ бийлерин,
Қарқыратып шалады,
Жети жасар балларын,
Жанған отқа салады.
Улы шуў болгап муцлы сес,
Ата менен ананыц,
Зәрресин қатты алады,
Бийгүнадан қырылып,
Болинген қойдай шуўлады.
Нешше қатынды жыйнап,
Мийрими жоқ залымлар,
Бир нешеўин қарнады,
Қарақалпақ елинде,
Ақырзамаи болады.
Соцғыларға жыр қылып,
Жийен жыраў жырлады,
Қуўраған қуў қобызын,
Қолға алып толгады.
Қастын тигип Шорбан кәл,
Қатгы қырын қарады,
Айтқан зарын тыцламай,
Жас қызларын тонады,
Қарсыласқан нешшеўиниц,
Шашларынан бурады.
Жүреклери жарылып,
Қатын-бала шуўлады,
Залымлығын көргенниц,
Жүреклери суўлады.
Қарақалпақ халқына,
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Не билгеним қылады,
Қалып аяқ астында,
Нәресгелер жылады,
Жети күн тынбай ат салып,
Қарақалпақ әўладын,
Туқымқурт етип саплады.
Ел басқарган бийлерди,
Мына болган ислердиц,
Салдары жаман басады,
Шет-шебиринде қалғаны,
Иши дәртке толғаны,
Қатын менен жас жанлар.
Ата менен аналар,
Баўырынан айрылғанлар,
Жарақ алып қолыпа,
Қайтпай қарсыласады,
Бийгүна елген жан ушын,
Аянбай қанын шашады,
Душпанларды 11 батырын,
Қояндай түйреп шаншады.
Арысу1андай батыры,
Он бес жасар қызларды,
Кокмар қылып қашады,
Ылайық таппай турысты,
Қарсыласып залым менен,
Бүлинген елдиц қатынлары,
Олар да салды урысты.
Небир арлы жаўанлар,
Урып жықты үш-төртти,
Қолы пәтли жас баллар,
Ийни келген жеринде,
Аянбай тартты қылышты,
Шығарып белде ғайратын,
Будыршанын таўында,
Қайтпай салды урысты.
Набыт болып қыз-жаўаш!ар,
Әрманда шырағы ошти,
Жесир менен жетимнин,
Ғәрип пенен қәсердиц,
Басына қыйын ис түсти,
Улы-шуў болып зар жылап,
Ага-журтынан айрылып,
Тым-тырақай посты.
Ким ботадан айрылып,
Қанатынан қайрылып,
Заманасы тарылын,
Ата-ана деп зар жылап,
Тумлы-тусқа тозады.
Өкггеси әбден осылды,
Жолы ҳәр жердеп тосылды,
Посқышпы болған халыққа,

Ҳәр жерден келип қосылды.
Булағай менен ала шац,
Атпаған сирә жарық тац,
Қырғын салды халыққа,
Қазақ ханы зулым хан.
Жети күнниц ишинде,
Ҳайраны шықты оны сан,
Қарақалпақ халқына,
Тири қалған болды тац.
Ким атадан айрылған,
Ким ботадан айрылған,
Жолға рәўан болады,
Жесир-жетим коп адам.
Коликлерин басады,
Улытаўдан қашып посады,
Барар белли мокан жоқ,
Посқыншы болгап елимди,
Ҳайранлық зили басады.
Изин қуўып елимниқ,
Топар-гопар посқыншы,
Аг ыраў деген жерлерде,
Бес мыцы басын қосады.
Барарына жери жоқ,
Батарына коли жоқ,
Ишлери обден аш болып,
Әрманда кози жас болып,
Посқыншы бес мыц халыққа,
Бай менен бийлер бас болып,
Соқпақ таппай белгили,
Қыяқ таслар басады.
Кими таўдан асады,
Зар ецирегеп баласы,
Айра түскен ата-анасы,
Улы-шуў болгап даўысқа,
Гүциреиди шөл-даласы,
Тилек тилеп ғарры-жасы,
Жацлатады шоллерди,
Нәресгелердиц наласы.
Ҳеш бенде нәзер салмайды,
Өлип атыр биразы,
Күшиктей қодири болмайды,
Табылса сасық олимтик,
Аштан талған көп халық,
Тирилей жутып жалмайды.
Бирнешшелер аҳурыи,
Қулыным деп зарлайды,
Бир жутымныц ғамы ушын,
Тумлы-тусты қармайды.
Аш халықтыц сестине,
Қыя шөллер жацлайды.
Әрманлыныц дыбысын,
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Қара жерлер ацдайды.
Алып шыққан азық жоқ,
Ертели-кеш майданнан,
Не тапса да аўлайды.
Бир-бирине көз салып,
Кимиси өлип, ким талып,
Ким жуўырып, ким қалып,
Жерге-көкке сыймайды.
Арқаланған аш халық,
Сегбир тартып киятыр,
Шөлистанды қақ жарып.
Бүлинген бул елимниц.
Неден болды жазығы,
Жулынып тутқа қазығы?
Табылағойса, досларым,
Көсик пенен сүтилмек,
Көбинесе азығы.
Бары-жоқты умытып,
Тириликти ойлайды,
Мәртликке бел байлайды.
Тинтип қумды, таўларды,
Көсик болса, қармады,
Бир жутымныц ғамы ушын,
Жетер жерди қоймады,
Солай етип, досларым,
Жүреклерин жалғады.
Нешшеси жутпай бир жутым,
Жүреклери сазады,
Ақылын алып бул ашлық,
Ақылдан ашыў озады,
Табылса көсик ҳәм геўрек,
Палдан бетер мазалы.
Пайманасы толмады,
Қызыл жүзи солмады,
Сегбир тартып нешше күн,
Етпеген кәри қалмады.
Бир-бирине ереди,
Суў корсе, аўын кереди,
Балық-шабақ илинсе,
Жанына дәрман енеди,
Бир тислемнен бөледи.
Арқалаған аш халық,
Таўдан геўирек тереди,
Жас жанлардьщ зарына,
Таўлар ләрзем береди.
Алды-артын барлап болжады,
Тирилиги олжады,
Биреўге биреў қол берип,
Тәўир-ақ дәрман болады,
Ели-халқым жубанып,
Бел буўғандай болады,

Сабыр қылып болеге,
Нәсиятлаған адамға,
Түрли алғыс айтады.
Арқадан ести ыссы жел,
Қыргын салған Шорбан кәл,
Жацадәрья - Түркстан,
Пиядага үш ай жол,
Киятыр шөлде қацғалап,
Таўсылмады қыя шөл.
Өзеги талып гей жерде,
Не бир ақыл даналар,
Ақылынан сасады,
Табанынан тас қағып,
Аяғын зорға басады,
Абылайсац жацбырдай,
Қара жерлер жосады.
Ядына түсип елаты,
Қайғы-уўайым басады,
Есап етип қарады,
Түркстаннан посқалы,
Бир ярым ай толады.
Өгип душпан ҳазары,
Кимлер муцлы, ким зарлы,
Қабыл болмай көз жасы,
Бара берсин барлығы,
Шыбын жан екен мазалы.
Нан әўлады сирә жоқ,
Жармаға түспей нәзери,
Геўил менен геўрек жеп,
Тамағынан өтсе есап,
Өзине ҳадал-ҳарамы.
Жолларда қалды нешше жаи,
Буйырмай кепин-мазары,
Еки ай жүрип жетеди,
Қырқыя менен Қазалы,
Еки айдыц жүзи толғанда,
Қуўавдәрья сайына,
Басты келип қазаны.
Атыраўдан посқан ел еди,
Кими олип, ким қалып,
Сегбир тартып келеди.
Кими жүрип, ким жатты,
Ерте тура тац атты,
Қуўандарья бойында,
Бирнешеўи қалады,
Бирнешеўи жол тартып,
Адым урып удайы,
Жетпис күнде қулапты,
Жацадәрья бойына.
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ӘДИЛСЕҚ
Бәри сиздей бола ма?
Атацыз артық Пазыл бий,
Үлкен орын, үлкен үй,
Әдил ағам сөзлесин,
Басқа бийлер, тилин тый.

Әдил, Әдил, Әдилсен,
Бесқалаға мәлимсец,
Ғайратыц сыймас қанаца,
Мийримиц түспес анаца,
Толып жатыр кәгқуда,

БИЙИК ТАЎДЫН, Қ АРН Ы Н Д А
Бийик таўдыц қарнында,
Бир неше кийик балалар,
Суў ишип отлап жүргенде,
Оны мерген сығалар,
Атса атып, алғаны,
Агалмаса мергенлер,
Бийжағдай жерден жаралар.
Суўсаса суўды габалмай,

Отласа отын алалмай,
Балаларына жеталмай,
Бир көзинен қаи ағып,
Бир көзинен жас ағып,
Ғарға адым жер муц болып,
Қос қуўрайды паналар,
Перзент ушын бийшара,
Ғамгүн болып зар жылар.

ТӨРЕЛЕР
Хан алдында төрелер,
Төре тонын кийгенлер,
Төрелик дәўран сүргенлер,
Ҳәр ким өз заманында,
Төремен деп жүргенлер.
Хан алдында бөрилер,
Бори тонын кийгенлер,
Ҳәр ким өзиниц дәўиринде,
Бөримен деп жүргенлер.
Хан алдында бек жигит,
Есабы жоқ коп жигит,

Мен аржағын ойласам,
Ханныц улы қараўыл,
Бегдиц улы шындаўыл,
Ел ағасы Ағай бий,
Ж урт ағасы Тағай бий,
Батыр улы Байназар,
Хожаныц улы Қосназар,
Хожаман деп аллаға,
Гүнакар болып қудаға,
Ғоддаслаған енеғар.

ҒАРРЬЩ МАН
Мен ғаррыцман, ғаррыцман,
Мен нелерди көрмедим,
Мен қайларда жүрмедим,
Әкей хан билен Жәкей хан,
Муны көрген ғаррыцман,
Суўдай аққан қара қан,
Муны да көрген бабацман.
Шына қыздан туўған ул,
Сениц бабац Шыцғысхан,
Муны да көрген ғаррыцман.
Булар да өтип кеткен соц,
Мәдемин хан, Тецге хан,
Муны да көрген ғаррыцман.
Булар да өтип кеткен соц,
Аббазы хан, Тиллә хан,

Буларды көрген ғаррыцман.
Жасар жасым жасадым,
Үш жүз алтмыш жасадым,
Ширкеўли деген шәҳәрде,
Тоққыз ханныц сарқытын,
Бир мәйлисте асадым.
Булар да өтип кеткен соц,
Хан Шыцгыстыц ўақтында,
Жалғаншыныц жүзинде,
Он бир па гша бар еди,
Елдиц қубла жағында,
Ханныц алтын сарайында,
Он бир патша жәм болды,
Ҳәр бириниц қасында,
Сексен алты сәрўары билен,
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Ҳәмме патша жәм болды,
Он сегиз ханныц алдында,
Қобыз адып, сөз сөйлеп,
Толғаў айтқан ғаррыцман,
Жағасы алтын, жеци зер,
Тон жамылған бабацман.
Булар да өтип кеткен соц,
Он сегиз ханныц соцы еди,
Сениц атац Тоқтаўыд,
Зәцгилес жүрген гаррыцман,
Әмир Темир көреген,

Тоқсан алты хан дөреген,
Буларды корген гаррыцман.
Булар да өтип кеткен соц,
Өзиниц журтын бүлдирген,
Әл-амаиға келмеген,
Қозғалац салган журтына,
Жесир қатын, жетим ул,
Тыцламай дадын, жылатқан,
Шайтан жолдан шыгарған,
Ақыбетин сорасац,
Сиздерди көрген ғаррыцман.

ЖАТЫР ЕДИМ ҒӘПЛЕТТЕ
Жатыр едим ғәплетте,
Сексен көрпе астымда,
Тоқсан көрпе үстимде,
Тоққыз мезгил жол еди,
Дүбир-дүбир сес келди,
Әзиз жаным сескенди.
Астына минғен сары ала ат,
Дүддүлмекен деп едим,
Үстиндеғи ийесин,
Ҳақтыц шери Шаҳмардан,
Әлиймекен деп едим.
- Жагамысац азғын? - деи,
Арман шаўып бир өтти,
Ысырапылмекен деп едим,
Берман шаўып және өгти,
Ысырапыл сүргини,
Үпледимекен деп едим.
- Жатырмысац жасаган,
Сай-сүйегиц саўсаған,
Геўдесинде жаны бар,
Бәдени өли қусаған,
Неғып атсац, ғарры? - деп,
Аргымнан шаўып бир ө п и,
Әзирайылмекен деп едим,
Берман шаўып және өгти,
Аманатын геўдемнен,
Алдымекен деп едим.
- Хан шақырды, ғарры! - деп,
- Турсац бойма, сорлы! - деп,
-Т ү с алдыма, муцлы! - деп,
Алдымнан шаўып бир өтти,
Жәбирайлымекен деп едим.
Ат ойнатып бир келди,
Ақнайзаныцуш ы менен,
Ақ жабықты көтерди,
Ол корпемди көтерди,
Керегеге асылып,

Ҳақ сәламын бергеним,
Билмей қалдым, хан ийем,
Терт муўаззам пери пгге,
Сораўшымекен деп едим,
- Рәббиц ким? - дегг бизлерден,
Сорадымекен деп едим,
Оз лы күрси бизлерге,
Урылдымекен деп едим.
Кешеги барғаи жас бала,
Боза ишкен мәс бала,
Шақырып ал да, қасыца ал,
Қасыца ал да, патшамыз,
Айтқанымды қылсацыз,
Алдап-суўлап басын ал.
Шақырып қасыца алмасац,
Егер басын алмасац,
Айрандайын атлар ол,
Қымыздайын писер ол,
Қыр изице түсер ол,
Исенгениц сол болса,
Тоқсан бий, тогыз гөрениц,
Баўдай басын кесер ол,
Суўдай қанын ишер ол,
Бир сойқанды қылар ол,
Атасы кеткен журтларга,
Бул да сапар қылар ол.
Атасы билен қосылып,
Ақ мамықтыц үстинде,
Малынып агқан, патшамыз,
Уллы кызыц Қаныкей,
Киши қызыц Тыныкей,
Атасы алар биреўин,
Баласы алар биреўин.
Шыдай алмай буларга,
Тоқсан бий ертип кейнице,
Қаларсац енди, пагшамыз,
Таўке ханныц елине,
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Талақ қылып журтыцды,
Журттан шығып кетерсец.
Астьща минген сары ала ат,
Туу қуйрығын кесер ол,
Ат қуйрыгы жеткенше,
Мына отқан Нураддин,
Ал кейпицнен қуўар ол,
Қуўғыншы болып барар ол,
Әрпи-түрпи сөйлетип,
Басыцды қағып алар ол.
Сүт орнына қан агызып,
Таслап бир кетер лашьщды,
Найзаға шаншыгг геллецди,
Жети қала салдыртып,
Жети журты айналып,
Нураддин атлы бул жетим,

Қайта айналып келер ол.
Халықты корген көзице,
Қум қуйылып қалар ол,
Жарқыраган жүзициз,
Гүлдей жүзиц солар ол,
Тақылдаган қызыл тил,
Сәлтилдеген сақалғлц,
Қызыл тууга бас болып,
Самал болмай тербенип,
Сезиреў тартып турар ол.
Ақыр бир күн ецирерсец,
Айтқаны келер бабацныц,
Алжыган қайдан айггы деп,
Сасқан қайдан тапты деп,
Күйип-писип турарсац.

БАБАҚМАН
Мен бабацмап-бабацман,
Нелерди корген бабацмап,
Баслық та баслық, Баслықхан,
Оны да көрген бабацман.
Оннан соц өгги Гедейхан,
Буны да көрген бабацман.
Ониан соц өтти Аллахан,
Буны да корген бабацман.
Оннан соц өтти Қарахан,
Буны да корген бабацман.
Оннан соц өтти нешше хан,
Шүлдир қулақ Назархан,
Көрген адам болган тац,
Буны да көрген бабацман.
Огырысы, турысы,
Жүриси менен желиси,
Жер силкинткен Шыцғысхан,
Буны да корген бабацман.
Үш жүз алпыс жасаған,
Жети ханныц сарқытын,
Бир ийнинен асаған,
Буларды керген бабацман.

Мен бабацман, бабацман,
Мен нелерди кормедим,
Мен қайларда жүрмедим,
Әкей хан менен Жәкей хан,
Муны көрген бабацман.
Шына қыздан туўған ул,
Сениц бабац Шыцгыс хан,
Муны корген бабацман.

Жасар жасым жасадым,
Бир жүз алтмыш жасадым,
Ширкеўли деген шәҳәрде,
Тоққыз ханныц сарқытын,
Бир мейлисте асадым.
Булар да отип кеткен соц,
Хан Шыцгыстыц ўагында,
Жалгаишыныц жүзинде,
Он бир патша бар еди,
Едилдиц қубла жагында,
Ханныц алтын сарайында,
Он бир патша жәм болды,
Ои бир пагша алдында,
Қобыз алып, соз сөйлеп,
Толғаў айтқан бабацман.
* * *

Әмир Темир Көреген,
Тоқсан ал гы хан дореген,
Ханныц бәлент сарайы,
Ақ Орда деген жер екен,
Айналасы бийик таў,
Батынып басып кирмес жаў,
Алпыс бийи биригип,
Биргелесип шешкен даў,
Буларды корген бабацман.
Кордим қалыцелицди,
Едиге деген ерицди,
Жаманлық пенен шугыллық,
Қайыстырды-аў белимди,
Небир-небир бийлериц,
Көргенсиз болып көринди,
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Буларды көрген бабацман.
Булар да өтип кеткен соц,
Өзиниц журтын бүлдирген,
Әл-аманға келмеген,
Қозғалац салған журтына,

Жесир қатын, жетим ул,
Тыцламай дадын, жылатқан,
Шайтан жолдан азғырған,
Ақыбетин сорасан,
Сизлерди көрген бабадман.

КҮН КӨРЕР
***
Қуйрығы жоқ, жалы жоқ,
Қулан қәйтип күн көрер?
Аяғы жоқ, қолы жоқ,
Жылан қәйтип күн көрер?
Шыбын шықса, жаз болып,
Тазлар қәйтип күн көрер?
Жалацаяқ, мүсәпир,
Жарлы қәйтип күн көрер,
Айдын-шалқар көли жоқ,
Ғазлар қәйтип күн көрер?
Хан менен бийлер қысқанда,
Халық қәйтип күн көрер?

Таза, минсиз ҳасыл тас,
Суу түбинде жатады,
Таза, минсиз ҳасыл сөз,
Ой түбинде жатады.
Суу түбинде жатқан тас,
Жел толқытса шығады,
Ой түбинде жатқан сөз,
Шер толқытса шығады.
Бахты жүрген ерлердиц,
Ҳәр бир иси он болар,
Басындағы дәўлети,
Күннен-күнге мол болар,
Тазылары түлки алып,
Қаршығасы ғаз илип,
Сөз сөйлесе, жөн болар.

Б А Л П А Қ -БА Л П А Қ БАСҚАН КҮН
Балпақ-балпақ басқан күн,
Тулпар минип тасқан күн,
Жорға минип йошқан күн,
Байы менен жарлы тец,
Бай улынан асқан күн,
Орманбет бий өлген күн,
Он сан ноғай бүлген күн,
Жез қарғылы қуп тарлан,
Жетилип түлки алалмай,
Қарашыл көпек болған күн.
Көп ишинде жалғыздьщ,
Атқан оғы табылмай,
Жер сығалап қалған күн.
Он сан ноғай тецселип,
Басына урған балықтай,
Магам тутқан қара күн.
Туў жығылып, тубалап,
Ақыл айтар адам жоқ,
Алты арыс ноғайьщ,
Ар-сар болып турған күн.

***
Орманбет бий өлген күн,
Он сан ноғай бүлген күн,
Жез қарғылы қуп тарлан,
Ж етилип түлки алалмай,
Қарашыл көпек болған күн,
Лашын қус қуўға жете алмай,
Оц қанатын терис қағып,
Ж апалақ қусқа аўған күн.
Оразалыньщ он улы,
Жайырлыньщ жалғызы,
А гқан оған табалмай,
Жер сабалап қалған күн.
Мен не болдым сеннен соц?
Сен не болдыц меннен соц?
Жерим сеннен айрылдым.
Атам күйеў болған жер,
Анам келин болған жер,
Ийилип сәлем берген жер,
Ели-халқым шад болып,
Не бир дәўран сүрген жер,
Сен кеткенде елимди,
Жаўлар шапты минекей.
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КӨП НОҒАЙ
Артыу-ар гыў таўлардан,
Аса кешти коп ногай,
Едил менен Жайықтан,
Жайлаўдан көшти көп ногай,
Уллы Ж айық бойынан,
Муннан да кошти кеп ноғай.
Жолды мәскан етеди,
Саразбанлы Сарытаў,
Сарьггаўға жетеди.
Жацадәрья, Жайық дер,
Тәўке ханнын журты еди,
Қоқан деген уллы журт,
Ислам ханныч халқы еди.
***
Кир-қоцымды жууғам журт,
Қарагайдам садақ буудырып,
Қынабымды сарыжүм оққа толтырып,
Жанга себеп болган журт.
Таўланып аққан үш сала,
Саўлатлы ордам қонган жер,
Жабагылы жас тайлақ,
Жардай атан болған жер,
Жатып қалган бир тоқлы,
Жайылып, мьщ болгап жер.
Жарлысы менен байы тец,
Ябысы менен тайы тец,
Бозашыгы бузаўдай,
Боз сазаны тоқлыдай,
Балыгы тайдай гуўлаган,

Бақасы қойдай шуўлаган.
Шырмаўыгы шоккен түйе таптырмас,
Балыгы көлге жылқы жаптырмас.
Бақасы менен шаяны,
Гезедеги адамга,
Түн уйқысын таптырмас,
Нәйлейин мениц Едилим,
Мен кеттим де, сен қалдыц,
Қайырлы болсын сизлерге,
Меннен қалган мынаў Едил журт.
Қогалы коллер, мол суўлар,
Кимлерге қоныс болмаған,
Саз жерде оскен қара агаш,
Кимлерге сайгақ болмаган,
Ж үзине ж ипек жамылган,
Арыўлар кимнен қалмаған,
Жабагы түкли жылқы ҳайўан,
Кимлерди жаяў салмаган,
Ж алп-жалп ушқан жапалақ,
Жазында кимге жолдас болмаган,
Сары шымшыктай шырлатып,
Әзирейил кимлерге қурық салмаган,
Сақалына сары шымалай уялап.
Ийнине қара шыбын балалап,
Дүзде мал излеген ғәриптиц,
Басы қайда қалмаган?!
Күлейик те ойнайық,
Мына ғана ялганшы,
Кимлерден кейин қалмаган!

ОРМ АМ БЕТ БИЙ ТОЛҒАЎЫ
Журтым, сеннен айрылдым,
Нашарым, меннен айрылдыц,
Едил үйдиц есиги,
Ерликте кецес салмадыц,
Ж айық үйдиц жапсары,
Жайылып кецес салмадыц,
Шыцгыстан қалган тас қала,
Ҳасылдан қалган жас бала,
Нашарды ортаға алмадыц,
Нашар деп көзге илмедиц,
Қәдиримди билмедиц.
Билмесециз, озиц бил.
Бақасы балам уйқылатпас,
Балыгы жылқым жуўсатпас,
Көлим сеннен айрылдым,
Нашарым, меннен айрылдыц,

Жары менен суўы тец,
Жарлысы менен байы тец,
Елим сеннен айрылдым.
Бул бүлгеннен бүлерсец,
Өз журтым деп бүлерсец,
Бир ярым ай жол жүрип,
Оннан зәрре мол жүрип,
Жацадәрья жақсы журт,
Қарындасқа суўық жер,
Қарапулга жуўық жер,
Жацадәрья барарсац,
Уллы таў менен киши таў,
Ханнан тилек қыларсац,
Тилегиц питсе, жайларсац,
Ж ебели бийс байларсац,
Оннан да, ноғай, бүлерсец.
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Телеген арбац майрылып,
Ата журтыц Түркстан,
Көргениц болар зимистан,
Түркстаннаи айрылып,
Қаратаўдан асарсан,
Түсерлигй бар, түсерсец,
Мийримсиз аққан Жайҳунныц,
Ецкейип суўын ишерсец.
Билмес пен бирге жүрерсец,
Билмесицди билерсец,
Көрмес пен қоцсы қонарсац,
Көрмесицди корерсец.
Бир кем тоқсан жылында,
Бузылар сениц ол халқыц,
Бузылган халқыц жыйнасац,
Бузылғанда келерсец,
Бүлгеницнен қалганын.
Сизлер кеттиц, биз қалдық.
Аллаяр бодьщ, елатым,
Басшысы өлген шул халқым,
Ақсүри деген елатты,
Бақы деген қытайлы,
Тухымқурт болса келерсец,
Ақыбети Түркстапды көрерсец.

Бурынғы откен заманда,
Заманныц әййем шағында,
Дин мусылман тусында,
Мусылманныц ўағында,
Сан мыц ноғай халқында,
Орманбеттей бий болды,
Сан мыц ногай елинде,
Орманбеттей бий өлди.
Қалыц ноғай халық бүлинди,
Орманбеттей бийлерден,
Ул қалмайын, қыз қалды,
Үштейин бир қыз қалды,
Үш қызыныц генжеси,
Алғыр қустыц нәнжеси,
Сарыша ханым дер еди,
Нашардан, билсец, сол қалды,
Шын ўәлийден көз қалды.
Жәмәәти жам болып,
Уллы да киши бар болып,
Бир тобеге минеди,
Жәмоәттиц ишинде,
Жасы үлкен сөйлей береди:
- Үш қызыныц генжеси,
Алғыр қустыц пәнжеси,
Сарыша хапым генжеси,

Шын ўәлийдиц өзи еди,
Халқы менен кецескен,
Ҳаслын нашар көрсец де,
Шақыртып берман кел, - деди,
Кецести, халқым, сора, - деди,
Силтеўи менен бол, - деди.
Шақыртьш халқы келгенде,
Кецести журты сорагапда,
Сан мыц үйли халқына,
Айгып толғай береди.
- Ҳә, ноғайым, ноғайым,
Сепиц бир кетти қолайыц,
Көринсем нашар, илайым,
Ҳаслым нашар да көриисем,
Кецести, халқым, берейин,
Кецести, халқым, сорасац,
Алдыцды болжап берейин.
Кеткеннен, халқым, посарсац,
Асқардай белден асарсан,
Мийримсиз аққан Ақдәрья,
Жайҳунға халқым жетерсен,
Жайҳун атлы дәрьяныц,
Ецкейип суўын ишерсец,
Тоцқайып масақ терерсец,
Ш атлаўық болар шийициз,
Ерманы болар үйициз,
Ата билмес тексизден,
Тексизден болар бийициз,
Солар сойлеп келгенде,
Қазандай қайнар мийициз.
Салғыртым деп бир алар,
Жер майым деп және алар,
Епелек деп және алар,
Тий пулым деп төрт алар,
Қазыўым деп бес алар.
Халқыцды қайта шапқан соц,
Бир жылда журтты бес шабар,
Бес шапқанда нец қалар?
Ҳәкимиц болар оязбай,
Салғыртыц жылда бес болса,
Үйицди шаўып бес алса,
Арқаца батар аяздай.
Өз агацды хор билип,
Тексизди журттан зор билип,
Ер ж егкен қызыц бар болса,
Тексизге қызыц берерсец,
Тексизди күйеў билерсец.
Күйеўдиц жери тар болар,
Жерицс арқан урылар,
Жер танабыц қуўрылар,
Саўынға алған бир ешкиц,
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Жайлаўы болмай, халайық,
Арқанлап саўар күн болар.
Онысық етпей, ноғайлар,
Буннан да посып көшерсец,
Дин Хорезм ашылған,
Аяққа ултан шан болып,
Әўелден сынға басылған,
Қәдимнен қалған Гөнени,
Жайлаўым деп барарсац.
Бәрҳә қазарсан арық,
Өкшелериц қырық жарык,
Жылай-жылай, ноғайым,
Дәрьядай қурып барарсац,
Көрмесицди көрерсец.
Ата билмес тексизден,
Шийме-ший қоцсы жүрерсец,
Жүргениц, халқым, емес пе?
Уламацда иззет жоқ,
Байда қайыр-сақыўат жоқ,
Ол кәрада уят жоқ,
Уятсыз елди корерсец.
Көргениц, халқым, емес пе?
Көргениц, журтым, емес пе?
Кешеги келген келиниц,
Гезеген келер деп еди,
Гезегенниц мәниси,
Еки үйде бир кели,
Үй басына дийирман,
Жетпейин шығар деп еди,
Еки басы ушында,
Көк белгиси қасында,
Еки басы кок туйық,
Белбеўлер шығар деп еди.
Қыдырып жүрген жигиттиц,
Белбеўи жоқ белинде,
Қыдырып барған үйинде,
Бир көпшиги ийнинде,
Көлбейде шығар деп еди,
Мереке-мәжилис дегенде,
Ш ақырыспақ күнинде,
Өжиреге киргенде,
Жүгинис жоқ, гурыс жоқ,
Малдас та шығар деп еди.
Орарсац пишен баўлықсыз,
Кегпей ме қызыц жаўлықсыз,
Кешеги түскен келиниц,
Кордиц бе мени, қайнаға,
Қайнаға, - деп бийбағьщ,
Жалац аяқ, жалац бас,
Алдыцнан отер сәлемсиз.
Айтылар сөзим ҳәрқашан,

Болмай ма тилде бир нышан,
Қарақалпақ нақырашы,
Қазақтан болар сырнайшы,
Дәп услаған дойрашы,
Өзбектен болар деп еди.
Қызықты берген ким еди,
Излеп корсец, күйеўдур,
Сонпан болган ол улыц,
ҚуДайым берген ҳәм қудыц,
Киятыр мениц дайым деп,
Жуўырып шықса алдыца,
Қолларын салса мойныца,
Қуўаныш ыц сыймай қойныца,
Жийеним деп аларсац,
Аларсац да сүйерсец,
Сүйерсец де күйерсец,
Тамларга арқацды сүйерсен.
Сап мыц үйли ногайдыц,
Еменнен соққан кемеси,
Кеме дегеи немеси,
Еки басы қайқайған,
Кемеде келер деп еди,
Сол кемеге миясар,
Кешеги олген Мөцке бий,
Моцке атлы, халайық,
Балық шыгар деп еди,
Сол балықты аўлаўға,
Халық шыгар деп еди,
Ал, халыкқа миясар,
Салық шығар деп еди,
Жыл он еки ай табысын,
Алып та шыгар деп еди.
Ата да турып, ул сойлер,
Шешец де қалып, қыз сойлер,
Ш ешесинен қызыпы,
Жетик ш ыгар деп еди.
Әкесинен улыны,
Өтик ш ығар деп еди,
Жетик шыққан мәниси,
Әйне он беске келген,
Көшеден жүрген жигитке,
Қәлегеним усы дейип,
Буга дейин бир урып
Өзи асылар деп еди.
Орманбетгиц қызы еди,
Ш ақыртып еди кецести,
Халқы кецес сорғанда,
Сан мыц үйли халқына,
Алдын болжап артында,
Айтылған толғаў сөз еди.
www.ziyouz.com kutubxonasi

252

***
Бурынғы откен заманда,
Заманныц уўайым шағында,
Едил менен Жайыкта,
Бөктергили адырда,
Мьщ сан да ноғай ел болды,
Орманбеттей бий болды,
Орманбеттей бий олди.
Орманбеттей бийлерден,
Ул қалмады, қыз қалды,
Орманбеттей бийлерден,
Үш те бирдей қыз қалды,
Себил ноғай-аўтул қалды.
Орманбет бийдин үш қызы,
Үш қызынын генжеси,
Алғыр қушныч пәнжеси,
Шын ўәлийдин он көзи,
Нашардан, билсен, шул қалды.
Сарыша ханым дер еди,
Жыйланып ноғай мәсләҳәт,
Бир төбеге мииеди,
Ортадан шыгып бир бенде,
Мәсләҳәттин ишинде,
Халыққа сөйлей береди.
- Мына да халқым ортада,
Жақсыдан қалған усы еди,
Өшпей де қалған шул еди,
Шын ўәлийдин көзи еди,
Сарыш адай ханымды,
Шақыртып, халқым, кел, - деди.
- Халқым, посып кетпейин,
Кечес сорап нашардан,
Кецесин алып-аў кет, - деди.
Шақыртып алып ортаға,
Халық кечести салғанда,
Сан мьщ үйли халқына,
Сарышадай сол ханым,
Айтып сөйлей береди:
- Ҳа, ноғайым, ноғайым,
Жаман бир кетти қолайын,
Нашар көрдин бул башым,
Болмады қабыл көз яшым,
Мәсләҳәт билен кенестин,
Сонынан, халқым, шақырып,
Енди кенес сорасан,
Алдынды болжап берейин,
Айтнай да, халқым, қәйтейин.
Посқаннан, халқым, посарсач,
Асқардай белден асарсан,
Мийримсиз аққан Ақдәрья,
Жайҳунға, халқым, жетерсен,

Ецкейип суўын ишерсен,
Тоцқайыи масақ тсрерсен,
Шатлаўық болар шийлерин,
Ерманы ағаштан үйлериц,
Адамға мийрими келмеген,
Иймек мурын қара сарт,
Сартлардан болар бийлерин,
Солар-әм сөйлеп келгенде,
Қазандай қайнар мийлерин.
Салғыртым деи бир алар,
Жер майым деп және алар,
Үй пулым деп тағы алар,
Егинлик деп ҳәм шабар,
Қазыўым деп беш алар,
Бир жылда сени беш шабар,
Беш шапқанда нен қалар?
Ҳәкимин болар ояз, бай,
Салғырты жылда беш болса,
Үйинди шаўып беш алса,
Арқана батар аяздай.
Епелек деген хат берер,
Баўырьща басарсан,
Әкечнен қалған мураздай,
Өз ағанды хор билип,
Аған сартты зор билип,
Онысыққа да қолай деп,
Сартты тәўир корерсецЕр жеткен қызьщ бар болса,
Қызычды сартқа берерсен,
Сартларды күйеў иәмлерсенКүйеўдин жери гар болар,
Жерине арқан урылар,
Танабы жердин қуўырылар,
Саўынға алған бир ешкин,
Жайлаўы болмай, халайық,
Арқанлап саўар күн болар.
Үйине қызын барған сон,
Ал, қызынды кормеге,
Қыдырып барсан үйине,
Қызыннан туўған ол улын,
Қудайым берди деп ҳәм қулын,
Киятыр менич дайым деп,
Жуўырып шықса алдьща,
Қолларын салса мойньща,
Қуўанышьщ сыймай қойньща,
Сарттан болған баланы,
Жийеним деп аларсан,
Аларсан да сүйерсеч,
Сүйерсен де күйерсецХалқым, билип көшерсен,
Дин Хорезм ашылған,
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Аяққа ултыц шац болып,
Әўелден сонға басылған,
Қәдимнен қалған Гөнени,
Жайлаўым деп барарсац.
Барғаннан сон сол халыққа,
Бәрҳа қазарсан арық,
Ҳеш кормессен бир жарық,
Жылай да-жылай, ноғайым,
Дәрья сәтҳқа барарсан.
Барғаннан соц, халайық,
Ҳаслы, енди, тексизди,
Барып қонсы билерсец,
Уламацда иззет йоқ,
Байларда қайыр-сақаўат,
Ол нашарда ҳая жоқ,
Ҳаясыз елди көрерсец.
Көргениц, халқым, емес пе?
Кешеги келген келиниц,
Гезеген келер деп еди,
Гезегенниц мәниси,
Еки үйде бир кели,
Үй басына дийирман,
Жегпейин шыгар деп еди.
Орасац пишен баўлықсыз,
Кетпей ме қызыц жаўлықсыз,
Кешеги түскен келиниц,
Көрдиц бе мени, қайнаға,
Қайнаға, - деп бийбағыц,
Жалац аяқ, жалац бас,
Алдыцнан өгер сәлемсиз.
Зияпаттыц күнинде,
Қыдырып жүргси жигитгиц,
Белбеўи жоқ белинде,
Қыдырып барған үйинде,
Бир көпшиги ийнинде,
Колбеў шығар деп еди,
Зыяратқа барғанда,
Өжиреге киргенде,
Жүгинис жоқ, турыс жоқ,
Малдас шығар деи еди.
Айтылар сөзим ҳәр қашан,
Болмай ма тилден бир нышан,
Қарақалпақ нақырашы,
Қазақтан шығар сырнайшы,
Дәп-барабан, дойрашы,
Қазақтан шығар деп еди.
Айтылған күниц ким еди,
Саи мыц ноғай посқыншы,
Өрден келеди деп еди.
Ыплақта қайтқан заты йоқ,
Мына халықтыц ишинде,

Кешеги халқыц жүргенде,
Екки басы қайқайған,
Кемеде келеди-аў деп еди.
Сол кемеге миясар,
Кешеги өлғен Мөцке бий,
Мөцке атлы, халайық,
Балық шығар деп еди,
Сол балықты аўлаўта,
Халық шыгар деп еди,
Жыл он еки ай габысын,
Са/1 ыққа берер деп еди.
Атасы турып ул сөйлер,
Шешеси турып қыз сөйлер,
Атасынан баласын,
Жетик шығар деп еди,
Шешесинен қызыны,
Өтик шығар деп еди,
Өтик шыққаныц мәниси,
Әйне он беске ке/пенде,
Көшеде жүрген жигигке,
Қөлегеним усы деп,
Өзи асылар деп еди.
Орманбе'1' бийдиц генжеси,
Алғыр қушныц пәнжеси,
Шын ўәлийдиц оц көзи,
Халқы да кецес сораса,
Толғаўды айтқан алдында,
Халыққа кецес сөз еди.

Орманбег бий өлгенде,
Ул қалмады, қыз қалды,
Байтақ ноғай қозғалды,
Орманбет бийдиц үш қызы,
Үш қызыныц генжеси,
Сарыша айым дер еди.
Бүлген елдиц алдына,
Сарыша айым келеди,
Ноғайым, - деди, толғады,
Ел-халқым, - деди, ециреди,
Азап күнлер көрерсец,
Телеген арбац майрылар,
Арысьщ қалар бир жерде,
Мийримсиз аққан Ақдәрья,
Кешерлиги бар, кешерсец,
Түсерлиғи бар, түсерсец,
Ецкейип суўын ишерсец,
Оннан да арман барарсац.
Қара суўға жуўық жер,
Сарттан болар бийициз,
Қазандай қайнар мийициз,
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Балшықтан болар үйициз,
Буны да, халқым, корерсец.
Пишениц болар баўлықсыз,
Келиниц келер жаўлықсыз,
Кешеги келген келиниц,
Жалац аяқ, жалац бас,
«Қайнаға бизди кориц» - деп,
Алдыцнан өтер сәлемсиз.
Айдын-айдын көллерден,
Балық шығар деп еди,
Сол балыққа миясар,
Ха/1ық шығар деп еди.
Ол халыққа миясар,
Салық шығар деп еди,
Жазлайғы еткен талабын,
Салып шығар деп еди.
Арқадан келер аяздай,
Қ о қ а^аган қораздай,
Бас аяғына бир қағаз,
Жазып берер қолыца,
Жағаца тигип сақлайсац,
Әкецнен қалған мураздай.
Баганағы қара сарг,
Жер майым деп бир алар,
Зәкатым деп еки алар,
Салғыртым деп үш алар,
Түтиним деп бес алар,
Бир жылда сени бес шабар,
Бес шапқанда не қалар?
Сартқа қызыц берерсец,
Жалынып күнлер көрерсец,
Балацды да көрерсец,
Балаға айтқан енши деп,
Танацды да берерсец.
Қызыцнан туўган сол баллар,
Жуўырып келип алдыца,
Асылса келип мойныца,
Қуўанышыц сыймай қойныца,
Бар тецгецди берерсец.
Жағынып күнлер корерсец,
Қырыларсац, өлерсец,
Халқым ноғай, бүлерсец.
Енди қалған тирициз,
Ата жур гы Түрксганға,
Айланып халқым келерсец.
Я оли ме, тири ме?

Шилтенлердиц пири ме?
Нашардыц айтқан бул еөзин,
Уәсият әйлеп жүрерсец.
Едил үйдиц есиги,
Елим, кецес салмадыц,
Жайық үйдиц жапсары,
Жайықта кецес салмадыц,
Нашар билдиц бизлерди,
Халқым, ортаца алмадыц.
***
Асыў-асыў таўлардан,
Асыға көшти көп ноғай,
Едил менен Жайықтан,
Жабыла кешти көп ноғай.
Орманбет бий өлгенде,
Он сан ноғай бүлгенде,
Орманбеттей бийлерден,
Ул қалмады, қыз қалды.
Алғыр қустыц пәнжеси,
Үш қызыныц генжеси,
Сарыша сулыў дер еди.
Ноғайлыныц елипде,
Қәдели өскен қариясы,
Жигерли оскен жигити,
Жыйылып кецес егеди.
- Гәўҳардан гуўған қыяқсац,
Сонбейтуғьш шырақсац,
Ҳасылдан қалған әўладсац,
Жақсыдан калған зүриядсац,
Кецесиц болса, айт, - дейди.
Орманбег бийдиц ҳүр қызы,
Улдай корген муцласы,
Боз ингендей бозла ды,
Ноғайлым деп жылады,
Көзипиц жасын булады:
- Саразбанлы Сарытаў,
Тәўке ханныц журты еди,
Қоқан деген уллы журт,
Ислам ханныц жургы еди,
Ел-журтыцнан айрылып,
Егикли суў кешерсец,
Қайғылы ескек есерсец,
Бул кошкеннен көшерсец,
Түрксганға жетерсец.
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А Л Д Ы -А РТЫ М БИ Й И К Ж АР ЕКЕН
Алды-артым бийик жар екем,
Ханлардын мейли тар екен,
Байлар мемем бийлердин,
Еткен қысыўметимен,
Жаз күмлермм кар екен.
Нан табалмай адамзат,
Қапылган қара заманда,
Ийтгем бетер хор екен,
Тецлмк жетпей басына,
Иши дортке толы екен.
Қайда барсан, аш ық жок,
Қурылып қойғам гор екен,
Ж есир-жегим шуўлаған,
Бир тислем нанға зар екен.

Хан менен бийлер турғанда,
Айтқанына конбесен,
С ыбаган қанлы дар екен.
М үйтенлердин моканы,
Қаратециз қоймаўы,
«Тырна» деген ж ер екен,
А рық мерген әўлады,
Мойлы деген ер екен,
Тамағына гөш жеген,
Кийими ацнан тери екен,
Тогай, көлди жайлаған,
Ан аўлаған ел екен,
М аганасы - мойны жүн,
М үйтен деген сол екен.

ХАН ҚАСЫ Н ДА ТӨРЕЛЕР
Кеўлинде копти қыйлы қал,
Талан болды дүнья-мал,
Хан қасында төрелер,
Сөзлериме қулақ сал.
Мәрт тилегин беринлер,
Сөзимди олш еп көрицдер,
Хан қасында сәрдарлар,
Намыс-абыройга қардарлар,
Нагыз төре болсаныз,
Соз тымсалын анлацлар.
Жолыц болар, жақсыга ерсец,
Қайтар мәртке, жүз берсен,
Сизлер де адам баласы,
Асқынлап келип сөйлейсец.
Ҳәмме ш ыққан бир уядан,
Тикленип турмап саядан,
Адамды сонша хорлайсан,
Ж арыктан ш ыққан қай адам?!
Хан қасында сордарлар,
Абыройга көн қардарлар,
Гоп тым салын ацласац,
Бийорын тентек болманлар.
Өзине ш ердей ат таққан,
Ақмақ, надан көп дүньяда,
Өз тасына ози батиан.
Кеўлине алгыр шерсец,
Хабарыц жоқ ҳеш норседен,

Ырысқалын терген тасадан,
Алгыр арыслан ш ер усаған.
Базар барса адасады,
Н аданлар кон ж үз жасаган,
Ж елип ж әҳәнди ш алмайды,
О йланган мақсети болмайды.
Бөри копдур дүньяда,
Ш етинен ац алмайды,
Ийни келген жеринде,
Керилип аүыз салмайды,
Бори копдур дүньяда,
Ж апалак гышқап аўлайды.
Ақыл дана асқан ерлер,
Хан қасында торелер,
Асқынлама-тасқынлама,
Саўалыма жүўап бер.
Бөримен деген көп болар,
Ац алары би р болар,
Ан олардан айрылса,
Қарш 1,1ғадан қаймығып,
И йтел гиден и йбегғип,
Қуладин қусқа жем болар.
Аты ш ыққан сенлер ер,
Кеўлице алм ан гийне-кир,
Буньщшама асқынлайсаи,
Не екенин айтып бер.
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Ҳа, ханымыз, ханымыз,
Билимли, шешен шайыр-ем,
Қобыз алып қолыма,
Елимниц муцлы зарына,
Қайғылы нама шалып-ем.
Қол-аяғым байлаўлы,
Айтқанларым болмады,
Ҳешким нәзер салмады,
Бес-алты аўыз сөзим бар,
Соны айтып кетейин.
Қолымнан келер илаж жоқ,
Елим болып тур галан,
Тәрийпинди айтсам, хожам,
Қәтерели Қара хан,
Сендей журтты сорған жоқ,
Мал орнына сатгы қолдап,
Жүрген емес әдил жолдан.
Өтти заман Тәўке хан,
Сендей залым болған жоқ,
Айбатынан сескенди жан,
Ат мингенлер болды танХий\'ада өтти Айдархан,
Елине егкен азабы,
Сендей қанхор болган жоқ.
Ҳаслы-затын сорсан, жонғар,
Жантастырмай адам жанлар,
Өтти патша Искендер,
Ол да сендей хорлаған жоқ.
Жәмшит, Сулайман, Ердарап,
Султан Махмуд ел сорап,
Шыцғысхан айланып орап,
Сендей халықты қырған жоқ.
Әмин сәрдардьщ жеринде,
Сардақ бағы нәзеринде,
Антакия шәҳәринде,
Сорап өткен Бабахан,
Ол да сендей болған жоқ,
Ели халқын шуўлатып,
Оны қойдай қырған жоқ,
Сениц залымлығыцдай,

Ҳеш қайсысы болған жоқ.
Жөҳанға белгили аты,
Адамзаттыц ҳасыл заты,
Уәлийулла Әлийхан,
Бул да сендей болған жоқ.
Езилип халқыц табанда,
Ойран салып он санға,
Сорап отти Досан хан да,
Сендей «ғайрат» салган жоқ.
Алды-артына қарады,
Душпаннан елин қорғады,
Кемли күн әдил сорады,
Шоқмар, найза қуралы,
Сыран ханныц әўлады,
Қазақта өтти Ералы,
Ол да сендей қылған жоқ.
Ғазабынан боратқан қар,
Душпанында жибермей ар,
Бухарда болған Минайдар,
Ол да сендей болған жоқ,
Адамзаттыц баласын,
Қосақлап қойдай қырған жоқ.
Ҳасыл геги шын төреден,
Адамзаттан дилўар ерген,
Самарқандта өтипти,
Әмир Темир көреген,
Хожам, сендей қырган жоқ.
Бир аўыз сөзиц әжел оқ,
Қайга-ғам кеўлимде толы,
Гә жарылқа, гә қарға,
Баян етсем барлығын,
Сендей зулым болған жоқ,
Қарақалпақтыц баласьтн,
Гүўенлеп, қойдай қырған жоқ.
Қәйтермен, не қыларман?
Қайсы бирин айтарман?
Қай мәниге тартарман?
Жыласақ та, көз жасты,
Көрер күнлер болған жоқ.

ӘЙ, Ж И ГИ ТЛЕР, Ж И ГИ ТЛЕР
Әй, жиги глер, жигитлер,
Заманымыз тар екен,
Көмекейде турғанды,
Айталмастай күн екен,
Айтагуғыным, балларым,
Дийхан болсац жер еккеп,

Кон шарығьщ кец болсын,
Өйтпегенде, жигитлер,
Айтажақты айталмай,
Бас қуўсырылып жақ болар.
Бир нәсиятым, улларым,
Көз көргенин айтайын,
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Саратанда суўықтан,
Сары ала сыйырдыц,
Мүйизи қақ жарылды,
Сарытал болған бийдайдын,
Дәни астына төгилди,

Қара суўық қатты урды,
Дәни астына төгилди,
Қара суўық қатты урды,
Буны, улларым, көз көрди.

МЕНИН, А ТЫ М С Ү Й И Н Д И К
Менин атым Сүйиндик,
Хийўалы менен дос болып,
Өз халқына қас болып,
Жүргенине күйиндик,
Қолдан келер илаж жоқ,
Қармактай болып ийилдик,
Сум хабарды еситтик,
Ағайин-туўған жыйылдық.
Достым болған Айдос бий,
Сүйиндик саған сүйеўди,
Қазаққа болдын күйеўди.
Қәйин журтыц, қәйнағац,
Биле-билсец, өз ағац,
Ағалық созин алмадыц,
Душпаным деп саиадыц,
Алдыцда жүрсе, айбатыц,
Кейтгицде жүрсе, иницди,
Ҳәмел уш ын жалмадыц,
Уллы-киши әўлийе,
Халқыца қулақ салмадыц.
Талмастай билек бола ма?
Халқыц менен бир турып,
Қол усласып бармадыц,
Жақсылық жақын болмады,
Хийўалыныц қолында,
Жалғыз өзиц зарладыц.

Ағам деп барар иниц жоқ,
Атам деп барар улыц жоқ.
Ж урт жыйналып барғандай,
Қудай сүйер пейлиц жоқ.
Ойланбастыц гүби ойран,
Деген сөзге инанбадыц,
Айдостайын жан досгым,
М инекей усы болғаныц.
Айдос бий, сениц алғаныц,
Қағып тосек салғаныц,
Қолын салып бетине,
Қостарым деп зарлаттыц,
Бийбайымдай арыўдыц,
Қарабасын қацғырттыц.
Айдостайын жан достым,
Муратыца жете алмай,
Қызыл гүлдей солғаныц,
Тәўекел етип қашыпсац,
Бәндиргиге жете алмай.
Жацадәрья қыйырды,
Үстице ләшкер қуйылды,
Доспан деп басты қосқаныц,
Топырағыцды суўырды,
Қайтып келмес 1узарға,
Айдос бий, сени буйырды.

ЖАС АЛПЫСҚА БАРҒАНДА
Жас алпысқа барғанда,
Пайғамбар жасқа толғанда,
Ҳәзирети жан алғыш,
Сол күн таяр болғанда,
Төрлерде лашыц қалғанда,
Ҳалал улдыц жақсысы,
Таза суўта ендирип,
Үшкилсиз тонлар кийдирип,
Салаты жаназа деп,
Үш жүз адам жыйдырып,
Намазжайға барғанда,
Ишинен шығып бир ахун,
Олар имам болғанда,
Табарак болды пайыц деп,
17 - Карақалпақфольклоры

Тар ләҳәт болды орайыц деп,
Узынлығы он табан,
Қысма бели қос табан,
Сизге ўәжип болды деп,
Ағайинниц белгиси,
Ҳадал улдыц жақсысы,
Ортада жатқан лашыцды,
Сыйлап сениц башыцды,
Ат арбаға салдырмай,
Атларға кесе алдырмай,
Арқадан келген қара нар,
Қәтебине тацдырмай,
Ағайинниц жақсысы,
Оц жағыцнан көтерип,
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«Биссмилла» деп, яранлар,
Оц ийнине миндирип,
Ийиннен қазған қара жер,
Ол ләҳәтке жеткизип,
Еки ағаш қойғанда,
Горде лашыц қалғанда,
Үсгице топырақ салганда,
Қандай мөмин бенде деп,
Ҳәмме адам жәмлесип,
Әцгиме қылып турғанда,
Жайыц болсын жәннет деп,
Алладан толсын рәҳмет деп,
Қайтып қәдем қойғанда,
Қырық адым әри барғанда,
Жер жарылса ол Мәлек,
Рәббим деп, саўал сорганда,
Рәббиц ким? деп гурғанда,
Тас төбецнен от шыгар,
Гүрзи менен урғанда.
Гөриц парлап жаиғанда,
Еки козиц алацлап,
Қызыл тилиц жалацлап,
Шыгайын десец, тесик жоқ,
Өзицнен озге киси жоқ,
Туўысқаннан-тууганнан,

Алғаныцнан пайда жоқ,
Жылай-жылай изицде,
Қалганыцпан пайда жоқ.
Нәкир-Мүцкир саўал бар,
Сеннен сорар тоқталмай,
Тар лаҳәтте жатарсан,
Күн шығып, 1ацлар агқанда,
Жәинет үйдиц қапысы,
Еси 1 ин аIIIып-жанқанда,
Қабырғацныц астына,
Қара жер гийер мақпалдай,
Жүрме өлимнен сақланбай,
Әзирейил шалқып жүр,
Қойшылар қойды тапқандай
Кууанба поний дүньяға,
Бир күни жетер қақпандай,
Соныцуш ын, беглерим,
Әреп тилин билмекке,
Таймай жуўап бермекке,
Ҳүрлер менеи қосылып,
Жәўлан урып жүрмекке,
Қ ы я метге м ий и рба Iгыц,
Ақыре гте жолдасыц,
Ийман дәркар жигитке.

Ҳ А, Д О С Л А Р Ы М , Д О С Л А Р Ы М
Ҳа, досларым, досларым,
Алла рәҳим етпеди,
Мийнетлер басган кетпеди,
Тыныш отырган халқыма,
Қалмақлар келди қақақлап,
Узын Сырды жағалап.
Тыныш халықты бүлдирди,
Не бир жәўан, қызларды,
Найза ушына илдирди,
Қарсыласқан ерлердиц,
Табанларын тилдирди,
Зорлап олар бүлдирди.

Шоцкерилди Жацадәрья,
Нийети - нәкер алмаға,
Тыныш отырған халықтыц,
Басына за>'ал салмаға,
Ақшамы меиен сал қурды,
Дәрьядан өтип алмаға.
Б\п1ы билген қарақалпақлар,
Ҳәпзамат жүгин басты,
Телеген өгиз арбаға,
Нийети - араллы қарақалпақлар,
Ҳо дейип Хорезмге бармаға.

ХАЛАЙЫҚ ЛАР , ҚУП Т Ы Қ Л А
Атымныц басын оцғарып,
Гүзар жолга салайын,
Түсейин мен гүзарға,
Сөз басына барайын,
Дәстанымды жетелеп,
Алдыцызға салайын,
Батырлығын, ерлигин,
Айгып баян қылайын.

Ерлик исин талқылап,
Баяплайын халыққа,
Таныстырып шыгайын,
Жацылма, тилим, жацылма,
Қайтып жүрме жүрегим,
Шалқыла, кеўлим, шалқыла,
Қолегеницди сен усла.
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Бурынгы огкен заманда,
Берген зейин-ықласын,
Жүйрикликте ол лашын,
Улдыц аты Алпамыс,
Қыздыц аты Гүлпаршын,
Лақабы әламға таныс,
Кәспи - гүрес, атшабыс,
Жийдели Байсын елинде,
Өтипти батыр Алпамыс,
Буннан айтсам бола ма?
Сулыў корсе жақлаған,
Мәнжүн аты астында,
Дүнья жүзин тақлаган,
Өз бойына халқынан,
Ылайық қыз таппаған,
Алатаўда ат тиапқан,
Көрген ақылдап сасқан,
Алацғасар дә\' менен,
Үш күн жатып айқасқан,
Айпаршамын жолында,
Өлгенинше қан шашқан,
Қәте жери жоқ анша,
Ала та\'ды аралап,
Урыс болар бир қанша,
Кенегес деген рууда,
Өтиптй батыр Моспатша,
Буннан айтсам бола ма?
Қыйынлық кеширген бастан,
Арылмагап кәзи жастан,
Шугы л л ардан алда н ы п,
Он сәккиз жыл адасқан,
Халық аўзына тараған,
Бирин-бири коре алмай,
Қара багры болған қан,
Дарап ханныц ул-қызы,
Шәрияру-Әнжимжап,
Буннан айтсам бола ма?
Буўыршьп I атын ерлеген,
Тепесин гайрат кенеген,
Шын атасы нәмәлим,
Анасын айтсам, пери екен,
Шыққан жерин сорасац,
Қубырлы деген шол екен,
Өскен жерин сорасац,
Тоқтамыс ханньщ жери екен.
Сөйлемейди ялғанды,
Аш-арық ушын дөреген,
Көгала қалқан жамылгап,

Қарсыласқан сорлы Iш ц,
Заманасы тарылған.
Қорган болған аш елге,
Оиа берген ўәдеге,
Изин қуўып байқасам,
Бир мәканы Ақтөбе,
Едил-Жайық бойында,
Өтипти батыр Едиге,
Буннан айтсам бола ма?
Сары ала аты астында,
Қодыраўлы найза дәсгинде,
Өмиринше ат шапқан,
Бабаханньщ қастында.
Жерден ойып пишкендей,
Келбетине қарасан,
Пирлерден шарап ишкендей,
Түрин көрген халайық,
Шыбын жаннан кешкендей,
Қәҳәр етип умтылса,
Таўдьщ тасыи тескендей,
Ел басына күы туўса,
Сайсыз дәрья кешкендей,
Созлериниц салмагы,
Алмас пенен кескендей,
Өтипти батыр Бозуглаи,
Буннан айтсам бола ма?
Бурынғы өткен заманда,
Жердиц жүзи думанда,
Қайғыдан пүтин қанасы,
Сәрдарбек деген бабасы,
Бир қас батыр өтипти,
Тецеўге жоқдур баҳасы,
Арыс яцлы ақ билек,
Жаўдан қайтнас ер жүрек,
Мьщ да болсац қырады,
Қарсылассац жекпе-жек,
Сайрам деген қалада,
Өтипти батыр Қурбанбек,
Буннан айтсам бола ма?
Ашылған багдыц гүлзары,
Қарагср аты астында,
Қайшыланған қулагы,
Қара тасқа тийгенде,
Отлар шашқан туягы.
Жүзлери сағым кол-айдып,
Таныган жолын ҳор жайдыц,
Қурымына қарасац,
Түри он төртлик айдыц,
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Аллиярдыц зүрияды,
Атын айтсам Гүлайым,
Буннан айтсам бола ма?
Астына минген Торы тай,
Төрг түлиги сайма-сай,
Тутыиған найза, сарыжай,
Күши күшке уласқан,
Ийнинде бар бек қалқан,
Душпанды еткен тас-талқан,
Қыпшақ деген рууда,
Өтипги батыр мәрт Қоблан,
Буннан айтсам бола ма?
Қара таўдыц қойнында,
Әмиўдәрья бойында,
Белине садақ байлаған,
Шубар аты астында,
Жаўған қардай бораған,
Заманында болыпты,
Қарсы жаўы Қарахан,
Изи жатар ҳәр жерде,
Қаласын айтсам, Шорахан.
Хызмети дослық ацлатыр,
Дацқы бар мыцға татыр,
Нәрик байдыц баласы,
Өткен екен Шора батыр,
Буннан айтсам бола ма?
Турпатын корсец Балқандай,
Қулағы бар қалқандай,
Қарсы алдыныц айбаты,
Жүрегицди жарғандай.
Адамзаттыц гоўҳары,
Қарап етер сермесе,
Қолындағы зүлпиқар,
Жер танабын қуўырар,
Алты аяқлы тулпары,
Қараманы қатылдан,
Буннан айтсам бола ма?
Бир мыцнан зыят баҳасы,
Қарыў-күшке қараса,
Сыйлаған аллатааласы,
Бул дүньяныц жүзинде,

Тецеўге жоқдур тайласы,
Дәлиллесип қарасац,
Тилинде бәкирулласы,
Ғайры ресим үстинде,
Кийген ҳасыл липасы,
Ашық оты лалазар,
Алыстырар жилўасы,
Ақылыцды лал етер,
Пешенеси, көз-қасы,
Солқымланған ийнинде,
Тоққыз бурымлы шашы,
Сәўле шашар қарасац,
Жүзлериниц шуғласы,
Сәўбет қурған жигитке,
Жәннет ке)Т1л қаласы.
Табылмас сөзимнен ялған,
Қырық шердиц ғайраты толған,
Әмин сәрдардыц қызы,
Өткен екен Қыз палўан,
Буннан айтсам бола ма?
Буннан мыц жыл бурында,
Шәбардан деген журтында,
Зулымлық өкпесин осқан,
Атасы менен қас душпан,
Өткен екен бир сулыў,
Аты Ҳимай Гүлистан.
Белине садақ ораған,
Қаратаўды жайлаған,
Бир қас батыр өтипти,
Аты Ҳимай Гүлистан,
Буннан айтсам бола ма?
Гиреўке гонныц жағасы,
Барлық сөздиц сағасы,
Екки инисин өлтирип,
Жецген душианныц табасы,
Аты Қоцыраттыц бабасы,
Әрман-шерди молайтқан,
Сары атанға жүк артқан,
Сескенбеген көп жаттан,
Ага журты Түркстан,
Тәўекел етип жол тартқан,
Айдос бийдиц тарийхы,
Буннан айтсам бола ма?
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АТА Ж У Р Т Ы М ТҮРКСТАН
Ата журты Хорезм,
Бурыннан-ақ өз елим,
Ата журтым Түркстан,
Душпан қысты тум-тустан.
Сығнаққа қарай жуғырдым,
Сырт бетимнен жығылдым,
Қыятқа қарай жуғырдым,

Қыялап келип жығылдым.
Әмир Темир көреген,
Тоқсан патша дөреген,
Едилге қарай жугырдым,
Ет-бетимнен жыгылдым,
Жайыққа қарай жуғырдым,
Жамбасымнан жығылдым.
КҮН Қ А Й Д А ?

Едил кайда, ел қайда?
Елге жетер күн қайда?
Жалац аяқ сорлыға,
Тикенексиз жол қайда?
Жайық қайда, жай қайда?
Жайылып жатқан мал қайда?
Айырылған сон мәканнан,
Енди ондай ҳал қайда?
Ецкейип суў алмаға,
Есилип аққан Едил жоқ,
Жайылып ау саларға,
Жайылып аққан Жайық жоқ,
Жүрмиз мециреў далада,
Жүгинди гартар қайықжоқ,
Ел тентиреп көшкен сон,
Я барарга жайьщ жоқ,
Мейлислерге барғанда,
Торден алар пайьщ жоқ.
***
Гүлдир-гүлдир киснетип,
Гүреп минер күн қайда?
Гүдеридеи баў тагып,
Қамқа тон кийер күн қайда?
Төбеге орда орнатып,
Белдеўге бийе байлатып,
Төртқырлап ошақ ойғызып,
Төбел бийе сойғызып,
Қартбуғадай бийлерден,
Кенес сорар күн қайда?
Қулма таўға қол салып,
Садақтыц оғын мол салып,
Түркстанныц шөлинен,
Тетелеп жүрип жол салып,
Майданда дабыл қақтырып,
Ерлердиц жолын аштырып,
Әдилсиз ол қалмақтыц,
Ләшкерин шаўып басп ырып,
ТүйедегИ наршасын,

Әлпешлеген ханшасын,
Ат алдына бастырып,
Халқымыз ушын қан кешил,
Кеўлимизди тастырып,
Айдалып кеткен халқымды,
Өз алдына ел қылып,
Уллы таўды жайлатсам,
Қатар қулын байлатсам,
Мүсәпир болған халқыма,
Уллы тойды тойлатсам,
Жаў қолында кул болган,
Қыз-жигитти ойнатсам,
Деген уллы тилегим,
Ойымда менин бар еди.
***
Айланып аққан Ақ Жайық,
Ат салмай отер күн қайда?
Есиги бийик боз орда,
Ецкеймей кирер күн қайда?
Қара булан терисин,
Етик қылар күн қайда?
Гүдарыдан баў тагып,
Гиреўке кийер күн қайда?
Гүцгир-гүнгир киснетип,
Гүрецди минер күн қайда?
Алты қулаш ақ найза,
Шөкелеп шаншар күн қайда?
Садақ толы сансыз оқ,
Сабагынан откерип,
Басып тартар күн қайда?
Қаргбуғадай бийлерден,
Кецес сорар күн қайда?
Едилдиц бойын ел жайлап,
Шалғынына ат байлап,
Боз орданыц торинде,
Қыз баланыц қолынан,
Қымыз ишер күн қайда?
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БАЙ БАЛАСЫ БАЙҒА УСАР
Бай баласы байға усар,
Байлаўлы тургаи тайға усар,
Бий баласы бийге усар,
Алгы қанат үйге усар,

Хап баласы ханға усар,
Бийик-бийик шьщға усар,
Қул баласы қулга усар,
Туяқ женишкен гүлге усар.

ҚАШ АР ЕКЕН ДӘУЛЕТИҚ
Қашар екен дәўлетин/
Шегирткедей залымлар,
Аралады-аў жер бетин.
Айдаўда жүрген бендемиз,
Жез қанагган қайрылып,
Бийабырай болдық енди биз,
Қарындастан айрылып.
Қалмақ деген ҳүждансыз,
Бунша зау1 ым болып па?
Ага-бабам олардыц,
Бийесин тартып алып па?

Биз мүсәпир халыққа,
Қурды-аў балық ойынын,
Қолға түссе шоқмарым,
Шыгарар едим мойынын.
Жети жерден оқ жедим,
Жайықтьщ жайлы жолында,
Сәўер ярым кетипти,
Қалмақлардьщ қолында.
Балларымныи азығы,
Малларымньщ қазығы,
Едилим, сеннен айрылдым.

АЙРЫЛДЫМ
Түби еди гүпшегим,
Ушы еди шаншағым,
Тоғайым, сеннен айрылдым.
Түби - малыма қазығым,
Басы - бала-шағама азығым,
Жийдем сеннен айрылдым.
Мал отлаўға жери кеЦ/
Жери менен суўы тен,
Едилим, сеннен айрылдым.
Қысы менен жазы тен,
Үйреги менен газы тец,
Ешкиси менен қойы тен,
Қыры менен ойы тец,
Жайығым, сеннен айрылдым.
Кен даланы жанғыртқан,

Бақасы бала уйқылагпай,
Жыланы жылқы жуўсатпай,
Ғунаны аяқ тусатпай,
Балығы туўлар услатпай,
Көлим, сеннен айрылдым.
Айдын-шалқар көллерим,
Таўдан аққан булагым,
Агыла шапқан ылагым,
Жайла}7ым, сеннен айрылдым
Бәҳәринде саўыным,
Жаз күнинде қаўыным,
Гүз күнинде қабагым,
Қыс күнинде шабағым,
Сол күнлерди көп еслсп,
Әрманда қалдым, шырағым.

КИНДИК Қ А Н Ы Қ ТАМ ҒАН ЖЕР
Атан күйеў болган жер,
Белге сүйеў болган жер,
Енен келин болған жер,
Ийилип сәлем берген жер,
Сен анадан туўған жер,
Киндик қаныц тамган жер,
Кир-қоцыцды жуўған жер,
Өзиц жигит болған жер,
Арыў тацлап алған жер,
Ели-халқыц қуўанып,

Коп шадлыққа толған жер,
Ишсец, суўы шийрин жер,
Дәрьялары ийрим жер,
Гехшреги гүлгин жер,
Тазылары түлки алып,
Қаршыга, ғазды алған жер,
Бүгинги күн қалмақгыц,
Найзасына илинип,
Тас-талқан болглп бүлгеп жер.
Жайыққа келин тығылдық,
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Ет-бетимизден жыгылдық,
Сыгнаққа келип тығылдық,
Сырт бетимизден жығылдық.
Душпаиларыц көп болды,
Халқыц азып, шөп болды.
Енди езице келгенде,
Қалмақ деген гап бо/1Ды.
Шөкелеп шаншар ақ найза,
Батырлардыц куралы,
Елим-аудеп шырлаған,
Жақынлардьщ ураны.
Жара аузынан қан тамса,
Сырдыц су-уы сарғаяр,

Палапан қалса изинде,
Порин қомлап улгаяр.
Қулақларды шынлатты,
Жәнжел менен дау деген,
Қашан корсен, шабысып,
Қурымайды жаў деген.
Зүлинқар алмас қылыштан,
Коп геллелер үзилди,
Не баҳадыр жигиттин,
Туяқ қалмай изинде,
Ж үрек баўыр езилди.
Не болса да, ел гынып,
Тилеклер болгай бизиц де.

ҚАЛМАҚ КЕЛДИ Ш УБЫРЫП
Тау етеги қубылып,
Қалмақ келди шубырып,
Атты алга секирттим,
Қала жазлап жыгылып,
Олар мьщ да, мен жалғыз,
Жүрегим кетти сығылып.
А'1ты таслап, бийикке,
Котерилдим жуўырып,
Изимнен қуўған биреўи,
Семсерин алды суўырып.
Та\та ормелеп келемен,
Қалмақларда! I қуўылы 11,
Бундай сумлық кормедим,
Анамнан жалғыз гуўылып.
Қуўын келди бир қалмақ,
Жер танабын қуўырын,
Қылыш салдым мен оган,
Қарсы қарап жуўырып.
Денеси қалды болинип,
Қаны менен жуўылып,
Жебе тийди саныма,
Турганымда ийилип,
Қозғалыўга дәрман жоқ,
Қала бердим күйинип,
Атларымды көп қалмақ,
Айдап кетти жыйылып.

Үйде жатқан мәҳәлде,
Қалмақ келди қәҳәрли,
Душпан дегеп дуўаймент,
Қарамас кеш, сәҳәрге.
Қолга алып қылышты,
Басладым мен урысгы,
Батыр екен ол зангар,

Жецилмеўге тырысты.
Босагада алысгық,
Екеўимиз де сыр бермей,
Батырлықта жарыстық.
Таўлап урдым зацгарды,
Исенгеи соц күшиме,
Екинши душпаи сол ўақыт,
Найза урды ишиме.
Ж олбарыс киби ыцырандым,
Тисим гиймей тисиме,
Гүнгиртленип көз алдым,
Өлим келди түсиме.
Өзимди қанша тугсам да,
Ене алмадым күшиме,
Ҳаялыма жаў қол салды,
Тәгдирдин қара исине.
Бул ўақыя енгендей,
Мисли менин түси.ме,
Ҳаялым, балам шырлайды,
Келе алмайман есиме.
Усылайынша талыппан,
Емлеп мени бир тәўип,
Әйтеўир аман қалыппан.
Қарасам, аўыл қыйрапты,
Қазан-табақ жайрапты,
Есаплы барлық жигиттен,
Ж алғыз адам қалмапты.
Исениц айтқан созиме,
Қуўанбадым өзиме,
Жоқлап бала-шагамды,
Қан қуйылды көзиме,
Мын пушаймам болдым мен,
Адам болып шыққаннан,
Жалганшыньщ жүзине.
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ҚАРА НАРҒА ЖҮК АРТТЫ М
Түркстанньщ елине,
Он күншилик жол еди,
Бул жерлерге алыстан,
Көп саўдагер келеди,
Затларымды көреди,
Жипек көйлек береди.

Қара нарға жүк арттым,
Бухараға жол тарттым,
Жүгим түлки тери еди,
Саўдагерлер көреди,
Унап қалса өзине,
Кесе-шәйнек береди.
Бухараньщ уллы қаласы,

ӨМ ИР ДЕГЕН БИР ҚАЙЫ Қ
Айналып аққан Ақ Жайық,
Баратырмекен ортайып,
Ыққа қарай тез қайтар,
Өмир деген бир қайық,
Үйде, дүзде сәним жоқ,
Баратыр жасым қартайып.
Сақалым қуўдай агарын,
Сүйегим қалған қақайып,
Перзентим жоқ изимде,
Баратыр заман тарайып.

Ийелик етер мал-ҳәлге,
Ул қалмады ылайық,
Кеўилимди ғам басты,
Жайық суўы ылайып,
Аўҳалымды сезген соц,
Баратыр душпан зорайып.
Заман маған тар болды,
Көзимниц нуры қарайып,
Ғаррыныц ҳалын билген соц,
Не деп айтар халайық?!

ЕЛ-Ж УРТЫ М Н АН АЙ РЫ ЛЫ П
Қара найза дәстимде,
Қара тарлан астымда,
Қайрылып шаўып келемен,
Мен душпанныц қастында.
Едил бойы қалыц ел,
Қарағайлы қатпа жер,
Атым мениц қара тер,
Көзимниц жасы болды сел.
Қайтқым келмес изге ҳәргиз,
Душпанлар көп, мен жалғыз.
Дүнья-малым таланды,
Бузды кеўил ханамды,
Мал-мүлкицнен жаманды.

Едил ағар булқынып,
Жайық ағар жулқынып,
Ел-журтымнан айрылып,
Жүрегим кетти силкинип.
Жойттым ғәрип анамды,
Қатын менен баламды,
Ер жигитке дүньяда,
Жалғыз қалған жаманды.
Егер жетсем душпанға,
Не жазғанын көремен,
Өмир күтер жалғызды,
Буны анық билемен.

ҲӘ, ХАН ИЙЕМ , ХАН ИЙЕМ
Ҳө, хан ийем, хан ийем,
Қулағыцды сал, ийем,
Талан болды бизлерден,
Сансыз дүнья-мал, ийем.
Қанды көрсе қалтырар,
Қырғый қустыц баласы,
Тацды көрсе шарқ урар,
Бүлбүл қустыц баласы.
Оқ жарасы питсе де,
Питпес сөздиц жарасы,

Көп ойланып сойлеген,
Сөзицниц болар ырасы,
Жемтик болды жаўларға,
Көп ноғайдыц баласы,
Көзлеримниц қарасы.
Жер жетпесе ҳеш саған,
Жериц тур ғой алдыцда,
Көл жетпесе ҳеш саған,
Көлиц тур ғой алдыцда,
Ел жетпесе ҳеш саған,
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Ҳымызиш ип кызынып,

Елиц тур ғой алдыцда.
Қыргый болып қутырып,
Қызыл етти ацсама,
Қаршыға болып қутырып,
Қасқыр етин ацсама,
Туйғын болып қутырып,
Түлки етин ансама.
Қанхор болса бийлерин,
Қаралы заман бузылар,
Жеткиншек болған журтьща,
Мезгилсиз гөр қазылар.
Қызыға берме урысқа,
Зыяны тийер ырысқа.
Себепсиз ҳеш урыс болмас,
Урыс болса зурыс болмас.
Елиннин пайын сен алдьщ,
Темир менен теи алдын,
Халқыады жыйнап бир жерге,
Женимпаз хан аталдын.
Елин әбден толықты,
Енди саған не керек?
Ҳор күни қан төгиспе,
Зирлеп болды догерек.
Урыстьщ болар өз заны,
Қаншама қан төгилер,
Хан салығынан халқьщньщ,
Қабырғасы сөгилер.
Гүнасыз қан жуўылмас,
Биреўдиц малы буйырмас,
Урысқақ ханды ел сүймес,
Шатақхор ерге қыз гиймес,
Қанлы койлек кийилмес,
Тутқын қатын сүйилмес,
Кеўлиц қанша сүйсе де,
Душпанына ийилмес.*
***
Ҳә, хан ийем, хан ийем,
Мен айтпасам, билмейсен,
Айгқаныма көнбейсец,
Жабырқап жүрген ҳалқьщ бар,
Көз шарлап сирә көрмейсен.

Қызарацлап терлейсен,
Өзиннен басқа хан жоқз ай,
Елеўреп неге сөйлейсен?!
Қорған салдын қәстерлеп,
Хызметшиц жатыр ишип-жеп,
Қарашац сырттан айтып жүр,
Ханныц ақылы састы деп,
Оны неге билмейсец?!
Қатын алдыц қарадан,
Қарындас қәне сыйласқан?
Устаханлы ул таппай,
Айрылар ата мийрастан,
Буны неге билмейсец?!
Қуләдин қустыц қулы еди,
Тышқан жеп жүни түледи,
Аққуў - қустыц гөреси,
Ш арықлап колде жүр еди,
Ацлып жүрген көп душпан,
Елге жаў боп келеди,
Қорлай берсец халқыцды,
Жаў жағадан алғаада,
Изице қалай ереди?
Жақсылық е гсец журтыца,
Сыйламастай киси жоқ,
Жүрегин суўырып береди,
Қуләдин қуўды өлтирсе,
Өз басына келеди,
Қулыц көп, сени олгирер,
Оны Асан биледи,
Буны неге билмейсец?!
Тил алсац, излеп қоныс кор,
Желмая минип жер шарла,
Тапқан жерге ел көшер,
Буны неге билмейсец?!
Әй, Жәнибек, ойласац,
Қыйлы-қыйлы заман болмай ма!
Суўда жүрген ақ шортан,
Қарағай басын шалмай ма?!
Буны неге билмейсец?!
Хош, аман бол, Жәнибек,
Енди меннен көрмейсец!

МЕН Ж Ы РАЎМ АН, Ж Ы РАЎМ АН
Мен жыраўман, жыраўман,
Шөп басында қыраўман,
Хан қасында торемен,
Ханға кецес беремен.
Бий қасында бийикпен,
Ел ишинде ийикпен,

Соз бар жерде жүйрикпен,
Шөллеп жүрген кийикпен,
Көл бар жерде сүйрикпен,
Қус бар жерде қанатпан,
Күш бар жерде қуўатпан,
Өсек сөзден жырақпан,
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Көп ханларды меп көрдим,
Ели-халқын жылатқан.
Қарағай саплы ақ найза,
Батырларды қулатқан,
Даналар айтқан ҳасыл сөз,
Елди аўзына қаратқан,
Сарыжай атқан сансыз оқ,
Кәп халықты жылатқан,
Аллатаала адамды,
Татыў бол деп жаратқан.
Мен дүньяға келгенде,
Әдалатсыз хан кордим,
Бийгүнә өлген хан көрдим,
Саўға болған душпанға,
Есапсыз жүрген мал көрдим.
Аллагаала ҳәммеге,
Бөлип берген ырысты,
Соныц ушын, хан ийем,
Күсемегил урысты.
Мийнеттен мал жыйнаған,
Мәртебеси мол болар,
Маймақ елдиц малы өсер,
Тама-тама кәл болар,
Жуўас журттыц жапы осср,
Ец изинде ел болар,
Жәншелкеш ел жаўласып,
Журт арасы қан болар,
Қара жер менен тец болар.
Урысты онша күсеме,
Етек тарылып, жец болар,
Бахты тайса елицниц,
Қақаман қыс болса да,
Муз айрылып, сец болар,
Жуўас елге тиймегил,

Кеўлинде муцлы шер болар,
Ерегесип қоймасац,
Б1залы ер биригип,
Қылыш алып қолына,
Қатыны да ер болар,
Сениц менен тец бола р,
Куш ейип кетип ол сеннен,
Етек-жециц сел болар.

Қырыцды кийик жайлаған,
Сууда балық ойнаған,
Оймаўыттай қалыц елицниц,
Ойына келген асын жейтуғын,
Жемде кецес қылмадыц,
Жемнен елди көширдиц.
Ойыл деген ойыцды,
Отын тапсац тойыцды,
Ойыл көздиц жасы еди,
Ойылда кецес қурмадыц,
Ойылдан елди көширдиц.
Елггец-елпец жуўырған,
Үпелек шөпке семирген,
Еки қапты қолга алып,
Ерлер жортып күн корген,
Қыян-кести Едилге,
Ецкейип келдиц тар жерге,
Мунда да кецес қылмадыц.
Нәлет бизиц жүриске,
Едил менен Жайықтыц,
Бирин жазда жайлайсац,
Бирин қыста қыслайсац,
Ал, қолыцды маларсац,
Алтын менен гүмиске.

АРҒЫ М А ҚҚА ОҚ ТИЙДИ
Арғымаққа оқ тийди,
Қыл майқыныц түбинен,
Ақ мәдетке оқ тийди,
Отыз еки омыртқа буўыннан,
Зуўлап аққан қара қан,
Тыйылмайды жонныц оқ тамырынан.
Сақ етип тийди саныма,
Қатты баты жаныма.
Жарадар болдым, жан қатты,
Жарама мәлҳам салғандай,
Жарамды тацар жан қайда?
Жағдайсыз жерде жатырман,
Жанымда бир туўысқан жоғынан,
Қарағайлы кодик бойында,

Қамшым қалды ойында,
Бүлдиргиси булан териси,
Өрими ғунан қайысы,
Ш ырмаўығы алтын, сабы жез,
Азыўлыныц бойында,
Гүзен, қарсақ жермекен?!..
Алғаным Әлий қызы еди,
Шын арыўдыц өзи еди,
Мацлайы күнге күймеген,
Шашын самал сүймеген,
Ай жүзли арыў жамалым,
Өзимнен өзге көрмегеи,
Қалай күни кешти екен?
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ТҮС КӨРДИМ
Уйқылаи жатып түс көрдим,
Түсимде әжеп ис көрдим,
Өсип турған бир ағаш,
Ол ағашты мен шаптым,
Сыцсылаған сес шығып,
Ағаш жерге қулады,
Шапқан жерден сүт шығып,
Ол булақтан мен қандым.
Устадан уста сайладым,
Есенгелди қырмурынға,
Сол агаштан таптырдым,
Таўтайлақтьщ терисин,
Қапшығына қаплаттым,
Туу тулпардьщ қуйрығын,
Тар қылына тақтырдым,
Қуурайдыц қақ шайырын,
Тартқышына жақтырдым,
Таўтекениц мүйизин,
Тийегине қысгырттым.

Уста қолы гүл екен,
Түсимде корген қобызды,
А йтыўы мна н а йнытпай,
Ол қолыма услатты.
Берекет тапқай ол уста,
Түсимде көрген қобызым,
Қолыма ғана тийген соц,
Ҳ ә р н ам ага сай р атты м .

Куў ағашта сен муцлы,
Айтысайық қобызым,
Қобызымды жырласам,
Сен де муцлы қобызым,
Мен де муцлы қобызым,
Көкиректе шерди тарқатып,
Муцласайық қобызым.
Қолыма алған жолдасым,
Шерди айтқан сырласым,
Айтып жырымды саған,
Қайғылы нама шаламан.

АЛАН, Ж УРТ
Алан, да алац, алац журт,
Ағыла ордац қонғаи журт,
Атамыз бизиц Сүйиниш,
Күйеў бодып барған журт,
Анамыз бизиц сызылып,
Келиншек бодып түскен жург,
Небир-небир жигитлер,
Батыр болып өскен жург,
Киндигимди кескен журт,
Кир-қоцымды жуўган журт,
Қарағайдан садақ буўдырып,
Қынабымды оққа толтырып,
Жанға себеп болған журт.
Таўланып аққан үш сала,
Саўлатлы ордам қонған жер,
Жабағылы жас тайлақ,
Жардай атан болған жер,

Жатып қалған бир тоқлы,
Жайылып мыцболған жер.
Жарлысы менен байы тец,
Ябысы менен тайы тец,
Бозашыгы бузаўдай,
Боз сазаны тоқлыдай,
Балығы тайдай туўлаған,
Бақасы қойдай шуўлаған.
Ш ырмаўыгы шоккен гүйе таптырмас,
Балығы көлге жылқы жаптырмас,
Бақасы менен шаяны,
Гезедеги адамға,
Түн уйқысын таптырмас,
Нәйлейин, мениц Едилим,
Мен кеттим де, сен қалдыц,
Қайырлы болсын сизлерге,
Меннен қалған мынаў Едил жург.

ҲӘ, И Й М А М ХАН, И Й М А М ХАН
Ҳә, Иймам хан, Иймам хан,
Бар ма сенде ийман, хан?
Адамзат деғен жарықлық,
Бул дүньяға мийман, хан,

Ж урп ыц бәрин баўызлап,
Жалгыз өзиц дүньяда,
Жасамағын гүман, хан!
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МЕН М Ү Й Т ЕН М ЕН , М ҮЙ ТЕН М ЕН
Мен мүйтенмен, мүйтенмен,
Баспалагсац, қәйтемен,
Жайықтан жүзип өтемен,
Жайлаўыма жетемен.
Ер Едиге тусында,
Бабам қайсар ер еди,

Нураддинниц тусында,
Батыр ноғай дер еди.
Жаратқан қәдир-қудайым,
Бизиц бахыт тайганда,
Ен изинде айланып,
Қул болд!лқ-аў найманға.

Ж И Й Д ЕЛ И -БА Й СЫ Н - УЛЛЫ ЖУРТ
Сырдәрьяныц суўынан,
Көлденец кесип өтициз,
Жийдели-Байсын - у л л ы журт,
Уллы журтқа жетициз.
Бәлент болар таўлары,
Малга жайлы өрис бар,
Шөби малға қунарлы,
Таўда өскен жемис бар.

Қапталында тенизи,
Ишинде балық ойнаған,
Бекирелери ылақтай,
Жеген аўыз тоймаған.
Бир жагында дәрьясы,
Саға алған батылдан,
Даласында кийиги,
Ор қояндай атылған.

ҚАРА Н А РЫ М БАР ЕДИ
Мац-мац басқан, мац басқан,
Төрт аяғын гец басқан,
Шуўдаларын шац басқан,
Өркешлерин май басқан,
Қара нарым бар еди,
Қара нарым жойыттым,
Жоқлап келген жаўшыман,
Излеп келген изшимен.

Едилдиц қара суўлары,
Көпир салмай, сай болмас,
Қара нар келмей ҳалқына,
Қарар кеўлим жай болмас.
Оц жаққа қурған шымылдық,
Толқынлармекен тымықта?
Ботасын ерткен қара нар,
Айланармекен жуўықта?

ТАЎ Ж АҒАСЫ ТҮРКСТАН
Таў жағасы Түркстан,
Душпан қысты тум-тустан,
Едил менен Жайықтан,
Ушып келген бир қуспан.
Заман қатты қыйнады,
Бай менен гедей жулысқан.
Қуралын алып қыстанып,

Бирин-бири қырқысқан,
Жаўгершилик көп болды,
Айрылдық коп ул-қыздан.
Таўға қарай ж\уырдық,
Жер танабын қуўырдық,
Балық киби түйрелдик,
Адым жерде жығылдық.

ТҮРКС ТА Н ЕДИ Ж ЕРИМ ИЗ
Түркстан еди жеримиз,
Дәўлетли еди елимиз,
Булақлар шапшып атылған,
Миянкөл еди көлимиз.
Арпа егип, қос айдап,
Жүрдик бәрҳә масайрап.
Балығы жүзген бүлкилдеп,

Бийдайы турған желкилдеи,
Дийханлары мәс болған,
Шөгирмеси селкилдеп.
Халқымыз еди ацқылдақ,
Торт-бесеўи қосылса,
Кетер еди гаўқылдап.
Қылышы болар белинде,
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Себеби, жаў коп елинде,
Қарсыласса бесеўин,
Жоқ етер еди кемннде.
Бухарға бардур таласы,

Сығнақ деген қаласы,
Сығнақ непен Бухардыц,
А г шаптырым арасы.

ХАЛЫҚТЫ ӨЗИМЕ ҚАРАТТЫМ
Сыр бойында ат шаптым,
Сарыжайдан оқ аттым,
Коп қалмақты сулаттым,
Халықты озиме қараттым.
Елден әскер жыйнадым,
Биригиўге халықты,
Көи күшимди жыйнадым.
Айбалтаны қолға алып,

Арқырап турып жуўырдым,
Жер табанып куўырдым.
Желиге қулын байладым,
Қурбым менен ойнадым.
Түрксганда той бердим,
Қоиалқага қой бердим.
Бәйгиге ат шабыстым.
Дослар менен табысгым.

АТА Ж УРТЫ ТҮРКСТАН
Ата журты Түркстан,
Онда да паян етпеди,
Күни-гүни қыйнадып,
Он еки айда тапқаны,
Қыс азыққа жетпеди,

Тамтарыс болды суўлары,
Ексе егин питпеди.
Жаўтершилик коп болды,
Далада қалған өликке,
Жылға-сайлар топ болды.

БИР Ж АДЫРАП КҮЛГЕНИМ
Алмастан арнап пуў берип,
Ақ саўыт соқса зергерим,
Қаратаўдыц үстинен,
Кийикти атса мергеним,
Үстиндеги жүклерин,
Ыцыранып тартса ингеним,
Ырысқы болмай душпанға,
Бир жадырап күлгеним.

Көғалай коклем болғанда,
Даўысы бар азандай,
Желинлери қазандай,
Мүйизлери бақандай,
Сыйырым шықса сыйпацлап,
Ешким шықса қыйпацлап,
Бул дүньяда, досларым,
Мениц тири болғаным.

НЕ Д Ә Р К А Р ?
Алла, алла, алла ҳақ,
Алладандур ҳәрне бақ,
Азамат ерге не дәркар,
Алқағай бәрҳа ҳәмме бан,
А лқалы пирлер қоллагай,
Алла-ҳа оўўел оцлағай,
Асаў аттай ғайратлы,
Асқар таўдай айбатлы,
Ата бир дәркар жигитке;
Ай атаға-я миясар,
Ай-я, ай-я дегизген,
Ай-ясын айтып емизген,

Аялы қолдан май берген,
Ақ төсинен жай берген,
Аязлы күни айланған,
Айланған да толганган,
Аймалап тагы қуўанган,
Ана бир доркар жигитке;
Ай анаға-я миясар:
Айдынлы туўған избасар,
Алдыцда жүрер изашар,
Алды-артыцды ғамлаған,
Арқаннан багып барлаған,
Адасқан күнде излеген,
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Алжасқан гезде дүзеген,
Артықмаш жерин гүзеген,
Аға бир дәркар жигитке;
Ай агайга-я миясар:
Аўызда қуран-азанын,
Асыўлы турған қазанын,
Аўылда болса сорарьщ,
Аўлақта болса барарьщ,
Агайин излеп турарыц,
Агайьщ орнына жарарьщ,
Ақыльщ, ойьщ - қарарьщ,
Апа бир дәркар жигитке;
Ай апайға-я миясар,
Апайьщдай баўырман,
Анацдай болған қәдирдан,

Агайьщ я\\лы сораўшьщ,
Атацыз сынлы қараўшық,
Алдьщда мудам көмекшин,
Алладан ҳәр күн тилекшиц,
Ағлайы ағлай алғыншақ,
Айым бир дәркар жигитке;
Ай айымға-я миясар,
Аллалап қолға алдырған,
Алганда қолды талдырған,
Алыстан ҳарып келгенде,
А гасы мийрин қандырған,
Атьщды тутып алгыдай,
Атағыады дағы жайғыдай,
Адамыйзаттьщ мийўеси,
Ата уғлы дәркар жигитке.
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А Й Т Ы С -Ж У Ў АП Л АР
Жигитлер:
- Шәменде гүлдиц лаласы,
Тис аўыздьщ қаласы,
Сизлер жуўап сорасац,
Бизлер бердик ағласын.

Қыз :
- Жерине қарай жыланы,
Таўына қарай қуланы,
Ғарға ғарқылдап ғаз болмас,
Кемпир сыцсып қыз болмас.

Қыз ла р:
- Қаздық жаптыц салмасын,
Тердик бағдыц алмасын,
Сизлер жуўап берсециз,
Бизлер де алдық ағласын.

2 -қыз:

***

Жигит:
Баспалатып жибердицлер юй!

Соўир болмай тәўир болмас,
Сыйыр болмай саўын болмас,
Тамшы тамып жаўын болмас,
Ийттүйнекген қаўын болмас.

Қыз:
Арқадан келеди арқар,
Жақсы адам менен сәйлессец,
Қумарыц тарқар.

1 -қыз:

- Ж ацылмас жақ болмас,
Сүринбес туяқ болмас.

Жи г и т :
Арқадан келеди кийик,
Жаман адам менен сөйлессец,
Ол да адамта бир күйик.

Жигит:
- Адасқанныц айыбы жоқ,
Қайтып елии тапқан соц,
Орны питпес жараныц,
Уўлы жылап шаққан соц.

***
Жи г и т :
- Ҳаў, ким екен десем, қызлар екен ғой.
Қыз :
- Ҳә, қыз адамныц қоры ма?
Көзге илинбес гары ма?
0
£ "

2 -қыз:

- Сөйлемесец негеди?
Сойлемесец қәдириц кетеди.
Жигит:
- Қәдирли жйгит отырмас,
Қәдирсиз жерден кетеди.

|I >
1I

Қ Ы о .

- Көзице майда темеки аз корине ме?

1 -қыз:

- Келемен десец - ылашық,
Кетемен десец - жол ашық.

\Т/
Жи г и т :
- Ҳәр таўдыц жырасы бар,
Ҳәр сөздиц мәниси бар.

***
Жигитлер:
- Сөз созден шығар,
Сойлемесец қайдан шыгар?
Сөз иияздыц қабығы,
Сойлесец зейниц ашылар,
Сөйлесип отырайық қызлар!

Қыз:
- Мәниниц мәниси бар,
Биймәниниц не мәниси бар?
Жортақ ат жапқа жығылса,
Оныц да не мәниси бар?
2 - қыз :

- Аманбысац, қуда бала?
Жигит:
-Тенгекгиц акдллы түсген кейин енеди? деген

Қыз жецгеси:
- Ҳаслымыз нашар,
Ж аратыўшы Жаббар,
Сөзди жигитлер тапсын,
Бизлерде не гәп бар?
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***
Жигит:
Бир жуўагх бар - бүлбүл,
Бир жуўап бар, дүлдүл,
Бир жуўап бар - қызыл гүл,
Бизлерден жуўап сорасац, қудашалар,
Қайсысын алсаныз да, өзиц бил!
Қыз:
- Бүлбүлди алып нетейик,
Бүлбүлсиз-ақ кетейик,
Дүлдүлди алып нетейик,
Дүлдүлсиз-ақ жетейик,
Қызға миясары қызыл гүл,
Қызыл гүлицди алып кетейик.

(Бүбүлицди сайраталамаспыз,
Дүлдүлицди атлаталмаспьш,
Кызга ылайыгы ҳызыл гүл,
К,ызыл гүлицди алып қайтармыз.)
Жи г и т :
- Бүлбүлди алсан, кетерсец,
Дүлдүлди алсан, жетерсен,
Қәлеп алған қызыл гүлиц,
Солып қалсан нетерсен?
***
Жи г и т :
- Бир жуўап бар гүўенли,
Бир жуўап бар жүўенли,
Бир жуўап бар ақта,
Бир жуўап бар бағда,
Бир жуўап бар бүлбүл,
Бир жуўап бар дүлдүл,
Бир жуўап бар қызыл гүл,
Қайсысын қәлесениз, өзин бил.
Қыз :
- Гүўенлисин қораға қой,
Жүўенлисин мине ғой,
Ақтагысын аққа қой,
Багдағысын бағқа қой,
Дүлдүллерин мине ғой,
Қызыл гүлин ала ғой,
Бүлбүллерин бере ғой.

Жигит:
- Қәлесениз, атьщызды бериц,
Қәлемесециз, тайынызды берин?
Усы жуўаптан белип,
Ҳорне пайымызды берин?

(Ат жуўабыцды ары қой,
Тай жуўабыцды пп/сап қой,
Бизге кереги жон жууап,
Шын жуўабыцды берегой?)
***
Жигит:
- Аўылдан шықтық аўысып,
Шай темеки таўысып,
Бизди яқшы көрсениз,
Насыбай таўып берсениз?
Қыз:
- Алақаньщ өз жаньща қалады,
Сизде темеки болса, бизде күли бар,
Соньщ менен насыбай болады,
Шийшециз насыбайға толады.
***
Жигитлер:
- Қаладан алдық ақбалық,
Ақбалықты қақладық,
Самбырлаған коп сөздиц,
Ҳеш мәнисин таппадық.
Қызлар:
- Кемеден шыққан ақбалық,
Ақбалықты қақладық,
Кон сыбырласпа бола берди,
Биз де мәиисин таппадық.
Гаўаша гүлдин паясы,
Екпе гүлдиц саясы,
Айтқан гәпке түсинбеген,
Қандай адамныц баласы?
***
Қыз:
-Ө зи м сақыўдын қызыман,
Сақыўлықтан гәп ураман,
Қасыма шақшамды қойып,
Шацгытып насыбай урамаи.

***
Қыз :
- Бир жуўап бар - ат жуўап,
Бир жуўагт бар - тай жуўап,
Түрли-түрли жуўап бар,
Сорағаньщыз қай жуўап?

Жигит:
- Өзиц сақыўдыц қызысац,
Сақыўлықтан гәп урҒсац,
Аягыцды керип таслап,
Ҳәр шақаға бир қонасан.
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***

Дацқынды есигип келип едик,
Қуры порым суўқабақ екенсец.

Қыз:
- Менин атым Минайхан,
Гәп айтаман дәсме-дәс,
Сизлер бийик, бизлер пәс,
Сөйлеп отыр, заманлас!

Қыз:
- Аспанда бир айлар бар,
Созсам, қолым ж етпейди,
Хийўада бир ханлар бар,
Барсам, арзым питпейди,
Сен қусаған жигитке,
Сиро да кеўлим питпейди.

Жигитлер:
Сенин атын Минайхан мос,
Гәп айтамыз дәсме-дәс,
Сизлер бәлент, бизлер пәс,
Баганағы айтқан гәптен,
Хабар берин заманлас.

***
Қыз :
- Сыйқыц не, сыяқын не,
Сыйперде сенич не гецин?
Биреўдин мейли алады,
Биреўдиц мейли алмайды,

***
Қыз:
- Шатыраш солмас,
Қыйсық жамбас,
Қүда бала, гйгқанын,
Сирә болмас!

Ж и г и г:
- Биреў амаибысанды алады,
Биреў аманбысанды алмайды,
Онын менен сениц,
Не жумысыц болады?

Жи г и т :
- Шатыраш солмас,
Қыйсық жамбас,
Қуда балан тек олгенше,
Изиннен қалмас.

***

Қыз:
- Қарақалпақ деген халық болады,
Қалаға барып, шабақ алады,
Қайтып келип, отыньщ басына дем салады,
Усыншама аяғындағы гыштабаны менеи,
11ацшылықты не қылады?

***
Қыз:
- Шылым шек-аў, шылым шек,
Ог болмаса, күлин шек,
Анаў шылым, анаў от,
Өзин бас та, өзин шек.

Жигит:
- Аўа, қошшым!
Қарақалпақ деген халық болады,
Қалаға барып, ш абақалады,
Қайтыи келип, отыныц басына дем салады,
Аспанныц асты кец,
Ҳәрким кеўлине келгенин қылады.

Жиг ит :
- Асқабақ ҳәм суў қабақ,
Еккеплерден болармыз,
Оны бизлер шылым етип,
Шеккенлерден болармыз,
Шылым шылымға уқсайды,
Шылымньщ иайы қақсайды,
Хийўада хан шегеди,
Қалада баққал шегеди,
Жигиттин нары шегеди,
Қатынныц гары шегеди.

***

***
Жи г и т :
- Қызылқала, Қызылқала дегенге келип едик,
Шанғытып жа гқан тобе екен,
Русгем нич атынан да данқы зор дсгепдей,
18 - Қарақалпақфольклоры

Қыз :
- Кишкене шарбақ ишинен,
Түрли жемис жермедин?
Өзищди үлкен билип,
Бизди киши дермедиц?,
Киши болса, бойым киши,
Ақылым мениц данадур,
Сизлердей жас жигит,
Басыма порманадур.
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Жүзишцди адғаным жоқ,

Ж и ги т:
- Бағ ишине кириппедициз?
Бағдан жемис териппедициз?
Өзиқизди уллы тутып,
Бизди киши деппедициз?

Алған берсин жүзишцди.
Қ ы з:
- Әкеме айтып билдиртермен,
Табаныцнан тилдиртермен,
Алсац, бергил жүзигимди.

***
Ж и ги т:
- Ай ма, Муцсыз,
Томпайған ақтөсиндеги май ма, Мунсыз?
Жумыс пенен сапар шегип киятырмыз,
Өткели Кегейлиниц сай ма, Муцсыз?
Қ ы з:
- Оразжан, қашан шықтьщ аўылыцнан,
Қутылмадық мацғыттьщ саўырынан,
Жумыс пенен сапар ш егип киятырсац,
Кегейлинин, өткели атыцньщ баўырынан.
***
Ж и ги т :
- Өзиц бир кишкене қызсац,
Гүби арқалап, не қыласац?
Қ ы з:
- Аласа болса, бойым аласа,
Ақылым өзиме данадур,
Сендей, сендей жигитлер,
Басымызда пәрманадур.

Ж и ги т:
- Бир қолымда қызыл гүл,
Бир қолымда сары гүл,
Қайсысын қәлесец өзиц бил.
Қ ы з:
- Сары гүлиқди нетейин,
Қыздыц теци қызыл гүл,
Қызыл гүлицди алып кетейин.

Ж и ги т:
- Әкеце айтып билдиртсец де,
Табанымнан тилдиртсец де,
Алган берсин жүзигицди.
Қ ы з:
- Д изден төсекти салайын,
Белден дастықты қояйын,
Бир ақшам қойныма алайын,
Алсац, бергил жүзигимди.
Ж и ги т:
- Дизден төсекти салсацыз,
Белден дастықты қойсацыз,
Бир ақшам қойныца алсацыз,
Киседе тур жүзигициз.
***
Ж и ги тл ер :
Қодирец гүлден гүл бола ма?
Екпе гүллер турғанда,
Сары шымшық бүлбүл бола ма?
Бүлбүллер сайрап турғанда,
Қыз бала патша бола ма?
Ер патшалар турганда.
Қ ы злар :
- Қодирец гүлден гүл болады,
Басында дәнеси болса,
Сары шымшықтан бүлбүл болады,
Тилинде сәнеси болса,
Қыз бала патша болады,
Басында жығасы болса.
***

Қ ы з:
- Суў бойында турған жигит,
Суўға қолын жуўған жигит,
Жүзигимди алған жигит,
Жүзигимди алсац, бергил.

Қ ы з:
- Сәлемимди әлик алдыц, қойда қойшы,
Бар екен жети уруўда пайда, қойшы,
Қойыцды ийирип салып, келдицбунда,
Барасац, болғай жолыц, қайда қойшы?

Ж и ги т :
- Суў бойында турғаным жоқ,
Суўға қолым жуўғаным жоқ,

Қойш ы:
- Нағылған қыз едиц сен тотелеген,
Өлецниц бирин минип, бирин жетелеген,
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Кисиге келмей атып жол болсын деп,
Неге сенин шыққыр жаньщ енгелеген?

Сен қойшы неғып ж үрсецел қыдырып?
Кеттиғой қурғыр қатын байға тийип.

Қыз:
-О тьш ымды жыйнап таслап қарағаным,
Қойшыньщ бир сорары бар ш ығар деп,
Сол еди «жол болсын!» деп сорағаным.

Қ ойш ы :
- Қарасам, Қусхананьщ таўы бийик,
Ойнайды баўрайында ақша кийик,
Қатыным кетсе кетсин байға тийип,
Аламан сендей қызды неке қыйып.

Қ ой ш ы :
- Қойымды қайырып таслап қарап едим,
Адамныц айтқан сөзин тасламас деп,
Сол еди тап үстиннен қулағаным.
Қ ы з:
- Көрдиц бе сум қойшыныц тақылдаўын,
Буурадай қацтардағы сақылдаўын,
Аўзына келген сезин қайтармайды,
Кише, тобесине ур отын менен.
Қойш ы:
- Қолында жылқышыньщ қылдан қурық,
Қашады қумнан түлки қуйрық бурып,
«Қудаша-аў, келеғой» деп айтып едим,
Қалды ма қәпелимде шайтан урып?
Қыз:
- Астымда минген атым - ақбоз атым,
Қолыма алған найзам аманатым,
Шопанға буйым берип, буйым аламан,
Киятыр аўыл беттен үлкен киси.
Қ ой ш ы :
- Астыма минғен атым - ақбоз атым,
Қолыма алған найза аманатым,
Аўылдан үлкен киси келмек түўе,
Басымнан асырмайман қыздьщ сөзин.
Қыз:
- Ҳаўадан айлана ушқан торы-ала ғаз,
Менбедим сенин тециц, қурыған таз,
Мен болсам сениц тециц, қурыған таз,
Молладан дуўа алып, басынды жаз.
Қ ой ш ы :
- Қаладан алып келген былғара айна,
Қудаша, бул жердеги аўыльщ қайда?
Қудаша, қудайдан кор меннен көрме,
Төбемнин таз болғанын алақандай.
Қ ы з:
- Қарасам, Қусхананыц таўы бийик,
Ойнайды баўырында қызыл кийик,

Қ ы з:
- Қарасам, Қусхананыц таўы бийик,
Ойнайды баўрайында қызыл кийик,
Үйицде мальщ түўе, ийтин де жоқ,
Аларсан изимди неке қыйып.
Қ ойш ы :
- Қарасам, Қусхананьщ таўы бийик,
Ойиайды баўырында қызыл кийик,
Үйимде Сункар деген еки ийтим бар,
Бермеймен сендей қызға козим қыйып.
Қ ы з:
- Қарасам, Қусхананыц таўы бийик,
Ойнайды баўырында қызыл кийик,
Үйицде Суцқар деген ийтиц болса,
Жатағой Суцқарьщнын аўзын сүйип.
Қ ойш ы:
- Қарасам, Қусқананыц таўы бийик,
Ойнайды баўырында қызыл кийик,
Жатарман Суцқарымнын аўзын сүйип,
Ж үреди сендей қыздыц иш и күйип.
***
Ж и ги т :
- Өлецим қызды көрсе өркенлейди,
Келгенде қыз он беске желинлейди,
Мурты жоқ, сақалы жоқ қыз бийшара,
Өзине қаргайғаны билинбейди.
Қ ы з:
- Ж игитлер ойға деген, қырға деген,
Ж ыйналып қыз-келиншек тойға келген,
Ж игитим, сақал-муртыц шыққаннан соц,
Сенде бир қогыр ешки қойға ерген.
***
Қ ы з:
- Елиў менен қырық бес,
Он бес пенен тец келмес.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Ғарры :
- Асыққан менен жете алмассац,
Арзан баҳа гәўҳарықды,
Қымбат баҳаға сата алмассац.

Ш әйнекке бир демлем шай
салмағаныца қарағанда,
Тис өтпейтуғын бир шандыр екенсец.

Қ ы з:
- Сексенге ш ыққан бабасац,
Постынга салып сабасац,
Арзан-кымбатты билмеймен,
Кеўлимди қалай табасац?

Ж и ги т :
- Келисипти сыяғыцыз,
Сыяғыцызға ылайық сыйрағыцыз,
Аўзыцызды арба басып,
Көзицизди самал қағып,
Аман қалған қай жағыцыз?

***

Ғарры :
- Ж ап-жас ғана нашарсац,
Қар суўынан қашарсац,
Мениц жасыма барғанда
Етегицди ашарсац.

Қ ы з:
- Келисипти сыяғымыз,
Сыяғымызға ылайық сыйрағымыз,
Аўзымызды арба басып,
Көзимизди самал қақса да,
Бизиц баяғымыз.

***
Ж и ги тл ер :
- Бир жуўап бар шөл ишинде,
Бир жуўап бар көл ишинде,
Бир жуўап бар тил ушында.

***
Қ ы з:
- Жақсы жигит,
Ш ығыпсыз дүзге,
Көринипсиз көзге,
Базардан киятыр екенсиз,
Н е базарлығыцыз бар бизге?

Қ ы злар:
- Шөл ишиндегин нетейик,
Көл ишиндегин нетейик,
Тил уш ында түрли сөз,
Түрли соз бенен кетейик.

Ж и ги т :
- Ш ығып едик дүзге,
Кориниппиз көзге,
Саўып киятқанымыз жоқ,
Сагып киятқанымыз жоқ,
Не беремиз енди сизге?

***
Ж и ги т :
- Писте мурын үлкен қызсац,
Дуўтарға даўысыц сазсац,
Қысталғанда көзге түссец,
Заманлас, қалай көрерсец?

Қ ы з:
- Ш ығыпсыз дүзге,
Көринипсиз көзге,
Ғәрезимиз ж оқ дүньяцыздан,
Қара геллецизди үммет е гсециз,
Сол бар болғаны бизге.

Қ ы з:
- Ўақтыц жетти дегенге,
Қорқыцқырап турыппан,
Ҳәзир ис болса алладан,
Мацлайымнан көрермен.

***

***
Қ ы з:
- Қыз дегениц бир қызыл шецгел,
Ж игит дегениц бир гөне шапан,
Иледи де, жырта береди.
Ж и ги т :
- Қыз дегенге бир қәлемқас екен десек,
Гөне бир тандыр екенсец,

Қ ы з:
- Келдиц бе, адамныц жабайысы?
Көрдиц бе, сен қәлеген қайсысы?
Ж и ги т :
- Үйде отырған торт қыз,
Хийўалысы муныц қайсысы?
Келмей атып ийттей қапқан,
Ийт пе еди буныц дайысы?
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***
Қыз:
- Мениц озим метермен,
Айтқан ўәдеме жетермен,
Бул жуўабьщды қойма сен,
Сизге өкпедеп кетермен.
Ж и ги т:
- Метер кетти өкпелеп,
Кетсе кетсин екпелеп,
Өзи-ақ келер бир күни,
Бизлердей жигитке еркелеп.
***
Қыз:
Хан жақсы ма, ел жақсы ма?
Сен жақсы ма, мен жақсы ма?

Қайсы гүл ашылса,
Соныц қулағына қонады,
Ж уўабьщыздьщ мәниси,
Сулыўым, сол болады.
***
Ж и ги т:
- Бир жуўап бар бағдалы,
Бир жуўап бар бағманлы,
Бир жуўап бар жийдели,
Бир жуўап бар мийўели.
Қ ы з:
- Бағдалы бағда турсын,
Бағманлысы гүлде турсын,
Ж ийделиси сизде турсын,
Мийўелиси бизде гурсын.
***

Ж и ги т:
Тынышлық қылмаға хан жақсы,
Жайнап жаснап жүрмеге ел жақсы,
Үйден пайда қылмаға сен жақсы,
Дүзде қоғам болмаға мен жақсы.

Ж и ги т:
- Шийрин, шийрин, ш ийрин сөз,
Ақылсыз, надан өтпе, қыз,
Жуўап пәтин билмесеИ/
Не деп жуўап сорарсыз?
Қыз:
- Билгенлер бар биликли,
Билмеген киси желикти,
Билгенлер ақыл тындырар,
Билмегенлер сөзди сындырар.
***
Қыз:
- Жуўап деген ҳүр болады
Оқыў түби бир болады,
Алпыс аты болады,
Сексен бәнти болады,
Соны шешкен заманлас,
Отырып орын алады,
Шеше алмаган заманлас,
Отырып орнында қалады.
Ж и ги т:
- Қыз - қызыл 1-үл болады,
Жишт - бүлбүл болады,

Қ ы з:
- Сизиц аўыл-ел балы қ алады,
Балыгына қарма салады,
Ж еп тойып алады,
Анаў есик бетте отырған жаман,
Сыпайыгерш иликти не қылады?
Ж и ги т :
- Бизин ел балы қ алады,
Балығына қарма салады,
Жеп тойып алады,
Кимнин мейли алады,
Ҳалын билмей бизлерге сөз айтқанша,
Сениндей нашарлар,
Тыныш отырғанда не қылады?
***
Ж и ги т:
- Аўылымыз ояқта,
Гилец қызлар жыйылыпсыз,
Қант көпириниз қаяқта?
Қ ы з:
- Аўылымыз өрде,
Бир мәҳәлден өтипсиз,
Қант көпир енди сизге гөрде.
***
Ж и ги т:
- Аўзьщызда пальщыз,
Ж үзицизде қальщыз,
Орньщыздан турып келип,
Мына кесени альщыз.
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Қ ы з:
- Аўызда болса палымыз,
Ж үзимизде болса қалымыз,
Усы усынған кесецизге,
Еки шақмақ қант салыцыз.

Қ ы з:
- Ақыл - айтыўшы,
А қм ақ - тыцлаўш ы,
Билгенлер сөйлесин,
Билмегенлер не десин?

***

***

Ж и ги т :
- Көке келди дегенде, көкец келди,
Қоразлардыц иш инде дәкец келди,
Қызық-қызық қосықтан айт, шайыр қыз,
Тәреп болып айтыспаққа ағац келди.

Ж и ги т :
- Ж игит ж игирма бесте - жигит,
Қыз он бесте - кәйўаны,
Қыз патша болады,
Әкесиниц үйинде,
Қыз - патша, ж игит - ўәзир.

Қ ы з:
- Бүлбүллердиц қонганы ғүл болады,
Әлемдеги бар сөзди тил биледи,
Тәреп болып келипсиз, айтшы, ага-ай,
Ш айырлығыцды бул жерде ким биледи?
Ж и ги т :
- Қосық айтсам, барлығын күлдиремен,
Ж үйрик тайды қонаққа миндиремен,
Қызық-қызық жууаптан айт, шайыр қыз,
Ш айырлығымды мен сонда билдиремен.
Қ ы з:
-Т ақ ы я д ағы нағыш гы тартыппедиц?
Қара нарга жүгицди артыппедиц?
Тәреп болып айтысқа келеғапсыз,
Бир-еки аўыз тойларда айтыппедиц?
Ж и ги т :
- Бир бисмиллә дегенде бир бисмиллә,
Бир бисмиллә мөрленген жети тилде,
Бир-еки аўыз тойларда айтқаным жоқ,
Қол берген Қыдыр ата, өзиц қолла.
Қ ы з:
- Кийген тоныц жарасқан бойыцызға,
Мен билмедим, не сөз бар ойыцызда,
Бир-еки аўыз тойларда айтпасацыз,
Үндеместен барып жатыц үйицизде.

Қ ы з:
- Қараман агаш қатты нар,
Бояўлы көйлек жеци тар,
Ҳаслымыз нашар болган соц,
П атш алық сизге миясар.

Ж и ги т:
- Көринипсиз көзге,

Ш ы ғы п сы з ж үзге,
Қырық ағары шай,
Он сери темеки,
Инам етиц бизге,
Ж уўап үйретемиз сизге.
Қ ы з:
- Көринипсиз көзге,
Ш ығыпсыз жүзге,
Қырық ағары шай,
О н сери темеки,
Инам етермиз сизге,
М әўле г бериц бизге.
***
Ж и ги т:
- Үйден шықтым қәдем менен,
Бир досте ғүлбадам менен,
Аўзыцызды ким жаўып тур?
Сөйлеспейсиз адам менен.

***
Ж и ги т :
- Сөз сөйлесец шығады,
Сөйлемесец, неден шыгады,
Сөз пияздыц қабығы,
Сөйлесип зейниц ашылады,
Сөйлесип отырайық қызлар.

Қ ы з:
- Үйден шықтым қәдем менен,
Бир дәсте 1үлбадам менен,
Ҳор дорттиц даўасы болса,
Сөйлесер едик жан менен.
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***

Ж и ги т :
- Бизиц заман кемтарш ылық заман ба?
Жон билместей қудашалар жаман ба?
Бир-бирине қыйсайысып қараған,
Кемиир яцлы ғарры қызлар, аман ба?
Қ ы з:
- Арба жолда сүйретилип изициз,
Қуда бала, қалай-қалай сөзициз,
Шачкай түсте ж ас қызларды «кемпир»
деп,
Қараўытыппеди еки көзициз.
Ж и ги т:
- Кемпир дегениме арьщ келмесин,
Сорпа алар деген еттиц есесин,
Ғарры демей, мен не дейин, қ)'даша?
Сүринип аласац ж игит кесесин.

Қ ы з:
- О рақ алып талапкердиц жолында,
Адамзат тарыгып, аш лық болганда,
Үйли-жайлы, өзиц үлкен бай болсац,
Неге жүрдиц Пирманбайдыц қолында?
Ж и ги т:
- Пирманбай дегениц бизиц ағамыз,
Биз сонлықтан үйине көп барамыз,
Адамзат тарығып, аш лық болғанда,
Сонда аўқат етти бала-шағамыз.
Қ ы з:
- Ийницде келте тон дизец жаппайды,
Қатық ашшы, айранга мийриц қанбайды,
Ж ети қат жайыцныц барлығы қайда?
Ж алгыз қатыныцыз там ақ таппайды.

Қ ы з:
- Сөз емес бизлердиц ацлығанымыз,
Аман болса болар шыбын жанымыз,
Бизге ақыл бергенше, өзицди дүзе,
Саган батыппеди сүрингенимиз.
Ж и ги т :
- Қарагым, батпайды сүрниккенициз,
Қәдирли болды ма шыбын жаныцыз?
Үшеўиц үш жерден бақырып сөйлеп,
Кемпир деген сөзге келди ме арыцыз?
Қ ы з:
- Арымыз келмейди кемпир дегенге,
Кемпир ҳәм қэдирли парқын билгенге,
Иркилместен тез жолыца түсе бер,
Сөз зая етпеймиз сендей жинлиге.
Ж и ги т :
- Қарағым қызлар-аў! Мен жинли болсам,
Ж инлилик ҳәсер менен қасыцда турсам,
Иркилместен жолға түсип кетейин,
Қол қагысып, бириц менен дос болсам.
Қ ы з:
- Үстицдеги биреўлердиц гөнеси,
Билинии тур байлығыцныц белгиси,
Мақтаўлы, сымбатлы жети қат жайыц,
Биреўдиц болмасын еш ек төлеси.
Ж и ги т :
- Үстиме кийсем де бундай гөнени,

Қулаққа алмаймап «жарлы» дегенди,
Ж ети қат жайымныц барлығы ырас,
Жай деп адам айгпас ешек төлени.

Ж и ги т:
- Ҳәр ким барар ағайинниц жанына,
Жоқлықта қосылар туўысқанына,
Мал жыйып байымақ қыйын ем ес гой,
Бахыт қонса ер жигитгиц басына.
Қ ы з:
- Байман дейип кеўилицниц тогына,
Дуўрыдан сөйлей бер сөздиц ҳағына,
Қайерде айтсац да, бизлер кепилмиз,
Ҳадалдан-ҳарамнан дымыц жоғына.
Ж и ги т:
- Мал берсе, қыйын ба бизиц талайға,
Ө гирикш и батып өлсин ылайга,
Бизде бийик тилек - уллы ден саўлық,
Мал жоқ дейип ҳәси болма қудайға.
Қ ы з:
- Дуйым журтқа сондай болса қәдириц,
Қатық ишип шыгыппеди бүйириц,
Үш мезгил саўдырған ертели-кеш ли,
Тас булақтай барма еки сыйырыц?
Ж и ги т:
- Қызлар, жуўап айттым алдыцды орап,
Кеўилим кетеди ҳәр жаққа тарап,
Тас булақтай еки сыйырым бар болса,
Барайын деппедиц ас-қатық сорап?
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***
Қ ы з:
- Гәп басы ийне болады,
Бермесе, кейни гийне болады,
Әўели сары қотыр болса,
Кейини кийме болады.
Ж и ги т :
- Ат жақсысы боз болады,
Ер жақсысы таз болады,
Таздыцецжаманында сизлердей қызлардыц,
Көтере алмайтуғъп! мыц тиллалық назы болады.
***
Ж и ги т :
- Айхан атыц шығыпты,
Бийәдеплик сөз бенен,
Билискен адам шығыпты,
Оны көрдик көз бенен,
Жөн алдыца жөн таўып,
Жүрмедиц қосшым из бенен,
Бизлердей жигит келип тур,
Дүзер сени тез бенен,
Жецемиз деп ойлама,
Айтыс қәне биз бенен,
Шай қайнатып жүре бер,
Қәддицди бузбай ҳәз бенен,
Жуўапты торлап қойыппан,
Қарағым, саған күн менен,
Күн барында жецбесец,
Айтысармыз түни менен,
Баяғыда ойнадыцыз,
Қыстаў жерде биз бенен,
Айта бер, қосшым, жуўапты,
Аямай жүйрик тил менен.
Қ ы з:
- Ҳаўлықпа жигит, ҳаўлықпа,
Үйицниц иши саўлық па?
Көргенсиздей бийәдеп,
Ҳеш нәрсе айтып даўрықпа,
Жигит болсац әдепли,
Нашар менен қақлықпа,
Бадабат урып сөйлейсец,
Күн жетпесе түн жетер,
Айтысыўдац ким кетер,
Баяғыны еске алып,
Мени излеп келипсец,
Гәп мәнисин ацғарып,
Ақылға салып билипсец,
Билипсец де күйипсец,

Мушларыцды түйипсец,
Ашыўыцды жыйыпсац,
Ақмақ өзин мәс тутар,
Ақыллы өзин пәс тутар,
Әдепли бол, жигитим,
Айтысайық, кел мейли,
Күн жетпесе түн жетер,
Айтысыўдан ким кетер.
***
Ж и ги т :
- Бир жуўап бар алмадан,
Бир жуўап бар салмадан,
Қайсысын алсац өзиц бил,
Қагар-қурбы, заманлас.
Қ ы злар:
- Суўын алдық салмадан,
Дәмемиз бар алмадан,
Мына айтқан сөзлерицниц,
Ҳеш мәниси қалмаған.
***
Ж и ги т :
- Бир жуўап бар сарайы,
Бир жуўап бар әнейи,
Бизден жуўап сорасац,
Бәршеси де биймәлел.
Қ ы з:
- Сарайға сарпай керек,
Әнайыға ат керек,
Бизге бир аўыз,
Биймәлел жуўап керек
***
Ж и ги т :
- Шекецизде қалыцыз,
Ләбицизде палыцыз,
Бир кесе шай беремен,
Жуўап урып алыцыз?
Қ ы з:
- Сары шымшық болайын,
Бир ўәдеде турайын,
Сизден бизге шай келгенде,
Жуўап урып алайын.
***
Қ ы злар:
- Аўыл басқа болса да, тилек бир,
Бармақ басқа болса да, билек бир,
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Қырманы бирдиц ш амалы бир,
Отыз кеменин ағзасы бир,
Сөз қуданьщ қазнасы,
Сөйлеп отыр, қуда бала.
Ж и ги тл ер :
- Ат дегендей атымыз жоқ,
Мингенимиз гай ғана,
Сөз дегендей сөзимиз жоқ,
Айтар сөзимиз азғана.
***
Қ ы з:
Гоптин басы ийне болады,
Бермесе, кейни гийне болады,
Басына сөк қотыр туссе,
Оньщ кейини кийме болады,
Торсылдақ үш еў болады,
Ушып, биреў болады,
Оньщ кейни сораў болады.
Ж и ги т :
- Таз да қудайдыц беқдеси,
Саў да қудайдьщ бендеси,
Таз бенен саўды айырған,
Ол қудайдьщ ш ермендеси.
***
Қ ы з:
- Астьщызда атыцыз,
Қольщызда хатьщыз,
Сөзициз бизге батып гур,
Сөзицизди тартьщыз.
Ж и ги т :
- Астымызда атымыз,
Қолымызда хатымыз,
Сөзим сизге багы п турса,
Атыцызды айтыцыз.

***
Ж и ги т:
- Бәлент-бәлент таў болады,
Таўдыц үсти жол болады,
Н еш ш е бәлент, қызыл гүл болса да,
Бир жигиттиц қулы болады.
Қ ы з:
- Бийик-бийик таў болса да,
Ж ырасында жол болады,
Ҳаслы заты бек болса да,
П ерийзагтыц қулы болады.
***
Қ ы з:
- Ағаштыц бардур ақаўы,
Адамныц бардур мақаўы,
Аман-есен жүрсец бе,
Бизиц елдиц сақаўы?
Ж и ги т:
- Айланба жаптыц көпири,
Келди сөздиц нәўпири,
Аман-есен жүрсиз бе,
Усы елдиц кемпири?

Ж и ги т:
- Арба кетти тоғынынан,
Үш көз тоғыны жоғынан,
М ақтанбаныз, ҳәй, қудаша!
Ш оиақ шықты б...нан.
Қ ы з:
- Арба кетти тоғынынан,
Үш көз тогыны жоғынан,
Ацлып жүрмедин, қуда бала, б...ды?
Напақацнын жоғынан.
***

***
Қ ы з:
-Ж ү р и н қызлар, қайтқан жақсы,
Ерте елге жеткен жақсы,
Оны айтқан моллалардан,
Жорға, жүрмел еш ек жақсы.
Ж и ги т :
Барьщ қызлар, қайтқан жақсы,
Елге ерте жеткен жақсы,
Сизлердей кербаз қызлардан,
Үндемейтуғын қашар жақсы.

Қ ы з:
- Сизиц ел балық алады,
Балығына қармақ салады,
Услаган балықларын ж еп, тойып алады,
Аиаў есик бетте отырған,
Сыпайыгерш иликти не қылады?
Ж и ги т:
- Бизиц ел балық алады,
Балыгына қармақ салады,
Услаған балықларын асып, тойып алады,
Биреўдиц
мейли алады,
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Биреўдиц мейли алмайды,
Ҳалыцды билмей, бизлерге сөз айтқанша,
Сеницдей қыз тыныш отқанда не қылады?
***
Ж и ги т :
- Алманыц ағы менен,
Жүзимниц суўы менен,
Бир кесе шай берейин,
Қыналы бармагым менен.

Қ әй ни си :
- Сенин ҳәсиретицнен дийўана болдым,
Түсимде мен көрии, бийгана болдым,
Сол ақшам сениц менен ойнад 1»хм-күлдим,
Демек, сөз қысқасы, келдим жецгежан!
Ж ец г е с и :
-Ж и ги тли к ҳосери менен келип турыпсац,
Ағацныц жоғында мойныц бурыпсац,
Қандай қыял менен айгып турыгхсац?
Иркпе, қәйним, жумысым бар, кетемен.

Қ ы з:
- Есиктиц алды Таллық,
Жуўырып отер жанлық,
Қыналы қоллар шай бергенде,
Қол қаўсырып алдық.

***
Ға рры:
- М әҳәллиге мәҳәлим бар,
Биймәҳәлге не моҳәл бар?
Бир моҳолден өтсем де,
Еле де сенлик мәҳәлим бар.

***
Қ ы з:
- Ҳа, түйелер, түйелер,
Дузыц қайда түйелер?
Соқыр түйеге жүк аргсац,
Көзине пхыбын үймелер.

К ем п и р:
- Мәҳәллиге моҳәл керек,
Биймәҳәлге ие ҳал керек?
Бир моҳолден өткен соц,
Енди сизге не ҳал керек?

Ж и ги т :
- Ҳә, түйелер гүйелер,
Дузыц қайда 1 үйелер?
Қара қыз болса, табым бар,
Кокирегимди күйелер!

***
Қ ы з:
- Ақ терек терек болар ма,
Түбине сая бермесе?
Қызға жигит яр болар ма,
Ярын излеп келмесе?

***
Қ ә й 11и с и :

- Жецге, қайда баратырсац?
Бир майдан еглен!
Бир аўыз созим бар,
Агам үйде бар ма, жоқ па?

Ж и ги т :
- Ақ герек терек болар ма,
Түбине сая бермесе?
Қызға а га-ана болар ма,
Жағдайды жақсы билмесе?

Ж е ц ге си :
- Ағац үйде жоқ, қайним,
Не сөзиц бар? Айта бер?
Қ әй ни си :
- Ағамхилн жоғында келдим жасырышлп,
Аман-есен отхлрсац ба, женгежан,
Бир сөз айтыў уш ын турман аҳ урып,
Ендигисин озих^из-бил, жецгежан!
Ж е ц ге си :
-С өзи ни и н мәнисин ашып айга бер,
Меннен узағырақ қанплн айта бер,
Түсинбедим, қәйним, ашын айта бер,
Қәйним, қандай қыял менен турарсан?

Қхлз:
- Ақ терек, герек болар ма,
Түбине сая бермесе?
Ж игиг жигит болар ма,
Қыйыншылықты жеххбесе?
Телпегицди маған бер,
Қолыцнан ис келмесе!
Ж и ги т :
- Соны айтқан тщлицнен сениц,
Жаным қурбан болсын мениц.
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***

***

Ж и ги т л е р :
- Астыцызда аяғьщыз,
Отырысьщыз баягыцыз,
Амансызлар ма қудашалар?

Қ ы з:
- Оқ кәдирин ким билер?
Ат қәдирин ким билер?
Аспапдағы жулдызлардыц санын,
Айтьщ қәне, ким билер?

Қ ы злар:
- Астымызда аяғымыз,
Отырысымыз баяғымыз,
Бет-аўзьщды қурт жеп кеткен,
Сөйлеп отырған қаяғьщыз?
***
Ж и ги т :
- Оягьщыз, буягьщыз,
Астыцызга сыймайды,
Соза берген аяғьщыз.
Қ ы з:
- Ояғымыз, буягымыз,
Астымызга сыймайды,
Соза берген аягымыз,
Мурныцызды ат басыпты,
Жүзицизди шац басыпты.
Буннан артық сизиц енди,
Шац баспаған қаягыцыз?
***
Қ ы з:
- Сары шымшық болайын дейсец,
Ҳәр шақаға қонайын дейсец,
Өзиц сақаллыдан келип,
Жолбарысқа шабайын дейсец,
Ж и ги т :
- Сары ш ымш ық болайьгн дейсец,
Ҳәр шақаға қонайын дейсец,
Өзиц байталдан келип,
Айғырга аўыз салайын дейсец.
***
Ж и ги т :
- Атта болады тайыншақ,
Қызда болады тулымшақ,
Тулымшағы жоқ қызларды,
Қатын дейди бизиц жақ!
Қыз:
- Атта болар гайыншақ,
Қызда болар тулымшақ,
Жуўап бермейтугын жигитлерди,
Ладан дейди бизиц жақ.

Ж и ги т :
- Оқ қодирин атқан билер,
Ат қәдирин минген билер,
Аспандағы жулдыздьщ санын,
Өзиндей шалқасына жатқан билер.
***
Н ош ебент:

- Ыссыда мал бағасац,
Табаныцнан от шығып,
Қарабарақтыц саясына,
Ж аргақ басыцды тығып,
Бируртлаи көр, шоианым,
Өмирицниц ишипде,
Бир шәйнек шайды иштиц бе,
Мацлайыцнан тер агып?
Ш оп ан:
- Шай дегениц сон емес,
Шай аўырыўдыц еми емес,
Ш алап ишкен шопанлар,
Сендей тырыс нәш ебенгтен кем емес.
***
Қ ы з:
- Асгыцызда атыцыз,
Үстицизде затыцыз,
Бир басыца еки телпек,
Биреўин бизге сатыцыз.
Ж и ги г.
- Астымызда атымыз,
Үстимизде затымыз,
Биреўин сизге сатайық,
Қасымызға жа гыцыз.
***
Ж и ги т :
- Билимлиге бәри елшеў,
Билимсизге бори мешеў,
Топарына бир жуўап,
Ш еш ил бериц қудашалар,
Алатайдыц қуйрығы нешеў?
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Қ ы з:
- Ә-кец шешек котыр,
Кемиирин қурт қайнатып отыр,
Кемпириннин қайнатқан қуртына,
Қойньщды голтыр,
Ала гайдыц қуйрығын билгиц келсе,
Зигиригин услап, сапа да отыр.

Бурынғы ўақытлары бир жигит жүуабый қыз-жигиглердиц отырғлспасында бир қызга шай
береди. Қғлз жигиттин кесесин алғысы келмей, түргелместен, отырғлп алады. Шайын ишип
болганнам кейин де түргелип, жигиткеапарып бермей, ысырып жерге қояды. Буган жигиттиц
қагты ашыўы келеди. Өйгкеғғи, отырыспанмц тәргиби бойынша, қыз жигитти жақсы корсе
де, жаман көрсе де, орнғлғған турып, алған кесесип жигитке әкелип бериўи лазым. Қыздыц
жөнсиз ҳәрекетин сезгеғ1 жигит те жердеги кесесин әдеўир ўақытқа тгғекем алмайды. Ол кесесин қалагт болмасын қыздыц қолығған алыў мақсетинде қызга былай деп ж }уап айтады:
- Әдеғғки к е с е - пал кесе,
Ақмақ адамға не десе!
Алган кесецди әкеп бер,
Делбе болдғл ғой ол кесе.
Сонда қыз, жигитти б 1трдеғғ сойлеттирмей жецип қойыў мақсетинде, огағғ бғллаи деп
жуўап қайтарады:
- Балғлқ баҳасығғ алар,
Ет есесин алар,
Ша 1т бергеғг жигит кесесин алар,
Кесесин алмаса, шешесғпғ алар.
Қыздьғц жуўабьғна қатгьғ агиыўы келгеғғ жигит:
- Жем бериппедиц текеце,
Берип жиберейин бе шекеғ^е!
Көргенсиз зацғардьғц қьғзы,
Тийип көриппедиц әкеце?! дегг, қыздьғ жуўаптағғ жецеди.
***
Ергеде бир жигит бир қьғздыц уйине қыдырып барса, қыз үйине жатғлр екеғ1. Жигит
қасақана билсе де, я билмесе де, қызға «амансыз ба, жецге!» деп сәлем береди. Жигитгиц
«жецге» деген сөзине ашьғўы келген қыз жғгпгтке бьглай деп жуўап айтадьғ:
- Бауплқ баҳасьгн алады,
Ет есесиғғ алгадьғ,
Сыпайы кесесин алады,
Сеницдей алжыған жигит,
Қыз аламан деп жүрип,
Шешесин алады.
Жигит былай деп қызды жуўаптан иркипти:
- Дурыс аЙтасыз, қудаша,
Балық баҳасын алады,
Ет есесигг алады,
Сыпайы кесесин аладгл,
Қатар жигитлер келгеггде,
Түргелигг төсек салмаған қыз,
Жигиттиц шешеси болады.
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***
Ьир жигит қолеп жүрген қызыныц аўылына барады. Сонда қыздьщ жецгеси ж игилиц
қолындагы шаршы орамалын корип, оған былай деп жууап айтады:
- Мен созимди баслайын,
Қулагьщнан услайын,
Қуда бала, шаршыцды бер,
Бетимди сүртип таслайын.
Сонда жигит:
- Шатыраш койлек кийипсиз үстицизге,
Ақ орамал жарасқан бетицизге,
Орамалда шаншыўлы ийнем бар гой,
Кирип кетсе қәйтесиз етицизге? деп, қыздьщ жецгесин жуўаптан жецеди.
***
Бир жолаўшы жигит жолынан адасып, бир үйден жол сораўға қайырылады. Үйде тек
қытлар отыр екен. Қызлар жигитке үйинде отырып жол силтейди. Жигит қызларды далаға
шығарып, жол силтеттириў мақсетинде қыздарға былай деп жуўап айгады:
- Есиктиц алдынан жол өгеди,
Жолдан жолаўшы өтеди,
Жолаўшыны жолга салып жиберсец,
Оныц саўабына не жетеди?
Жигит өзиниц одети ме, я қызлардан қысыдыцқырады ма, жән-жағына бурылып сөйдейди
екен. Қызлар дәрҳад жигиттиц бул ҳәрекетин жуўапқа қосып, жигитке былай деп жуҮап
қайтарады:
- Сыпайылар жол жүрер,
Пута-шөпке урынбай,
Қуда бала, жуўап айт,
Жән-жағыца бурылмай.
***
Ьаяғыда бир жигит жо /1 жүрип киятырып, бир өзекке дус болыпты. Ол өзектиц қай жеринен өтерин билмей, ақылы ҳайран болып турса, өзектиц арғы жағасына бир қыз суў алыўға
келипти. Жигит қызды сойлетиў ушын берги жагада турып оган жуўап айтыпты:
Ж и ги т:
Қ ыз :
- Жети түйем қатар-қатар,
- Жети гүйец қатар-қатар,
Ийирсем, қумлақта жатар,
Ийирсец, қумлақта жа гар,
Бирден туўра келип қалдық,
Сексенде бир қатар,
Бул озектиц қәйеринен өтер?
Тоқсанда тарса қатар,
Соннан кейин бул өзектиц,
Қәйер болса сол жеринен отер.
***
Бир жигит жол жүрип шаршап киятырып бир үйге кирсе, қазан асып атырган қызды
кориггги. Қыз жигиттиц сәлемин алса да, оны дәстурхапга мирәт ете қоймапты. Сонда жигит
қызга мынадай деиги:
- Булдырық деген қус болады,
Бугып барсац, аттырмайды,
Адамыйзаттыц кәпири,
Пискен астан таттырмайды.
Буны еситкен сөзге шешен қыз да қарап турмай:
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- Күйгелек дегеы қус болады,
Ийнеликтеы жем қылады,
Лдамыйзагтьщ жаманы,
Писпеген аст ан дәме қылады, - депти.
Сөздеи жецилген жигит қайырылып үйден шыгып баратырса, қыз оны

гоқтагып,

дәсгурханга мирәт етипги.
***
Аяпберген шайыр Аққала деген жерде Жақсымурат болыстьщ қарындасы Айжамал менен
огырыспада жууап айтысады. Сонда қыт мынандай жуўап айтқан екен.
- Даўылпаз деген қус болады,
Дабылы жер жарады,
Өлерине келгенде,
Тек ултанлық алады.
_ ■
Аяпберген бирден жуўап қайгара алмай, сыпайышылық пенеи мынадаи деп жууап оерген екен:
- Кийгенимиз алаша,
Сөздеримйз тамаша,
Бизден жууап сорасац,
Бара бериц, қудаша.

Бир күнлери қазы атқа шыққан жуўабый қыздьщ үйине келип, жуўап аитысып, кызды
жедип, озипе алмақшы болыпты. Қыз қазыньщ алдына нан қоймай, бир таоақ катық қоиыпты.
Сонда қазы сөз баслапты:
Қазы:
- Қудай, қанунды билмей,
Нешик өскен жансыз?
Қайсы елдиц рәсимидур,
Қатықты қойған нансыз?

Сонда қыз:
- Қудай, қанунды билмеи,
Нешик өскен жанбыз,
Бул маҳәл нәзик мәҳәлдур,
Альщ қатықты нансыз, - депти.
***

Абдулла қайқы деген жигит жолында ушыраған бир қызга оылай деш и .
- Бизди қудай жаратқан,
Ата-епемиз асыраған,
,,
Уллы жыиын-тои қылып,
Атымызды Абдулла қаиқы қоиган.

Сонда қыз:
~ 1ы Рас айтасыз'
Кимди қудаи жаратпаи,
Қимди гүлал жаратар,
Кимди ата-енеси бақпай,
Кимди кошеге таслар?
Арбаға көтерги байласац да,
Қайқы болады екен, жақсы жигит, - деп ги.

Жигит жуўаптан женилии, «Ертец азанда келемен» дегенекеп, сопда қыз тагы жуўап аитыпты:
- Басқан жаўдан қайтпаган,
Бир сөзден қайта ма?
***
Бир күни қаракецниц созге шешен Қалийла деген жигити бир жерге барагугын болып,
отырыспадагы қызлардап жуўап сорап гы. Сонда бир қыз оган:
- Бир үйде отырсац жай алыи,
Қайтарсац, жуўаптан пай алып, - депти.
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Сонда Қалийла:
- Кыз деген оес күнлик дәўранында патшадан кем болмайды. Патшадан ҳәмир болса
чуқарага не турыс. Бизге рухсат етсениз, жууап бере қояйық, - депти.
Сонда қыз:
Сонда Қалийла:
-С а р ы гүлден гүл бола ма,
- Сары гүлдей гүл болады,
Қызыл гүллер турғанда?
Басында дәнеси болса,
Сары шымшықтан бүлбүл бола ма,
Қыздап да патша болады,
Бүлбүллер сайрап гурғанда?
Басында жығасы болса, -д е п т и .
Қыздан да патша бола ма,
Сизлердей азам аг [урғанда?

***
Бнр отырыспада қызлар кетпекши болып, жигитлерден жууагг сорапты.
Қ ы злар :
Ж и ги тл ер :
- Ауыл көрсе әдетқор,
- Аўылдыц қызлары болады,
Сууды көрсе дәретқор,
Суўдьщ ызгары болады,
Ж игитгиц нәшеси болады,
Түске шеке.м ҳалқа жорга,
Алдында
кесеси болады,
'Гүстен кейин салҳа жорга,
Халқа
дегениц
коз болады,
Ал жуўабын қайырып кер.
Салҳа дегеш щ сөз болады,
Сизлердей ғарры қызлар,
Ьизлердей жас жигиттин шешеси болады.
Ьая! ы ўақытларда бир аўылдьщ қызы таз ж иш тке тийиўге ыразылық берген қусайды Сол
ауылда усы қыздап дәме етип жүрген, кемпири өлген бир гаррыға бул унамай, қызға озинин
окпесин оилдирипти.
Тарры :
- Ьазардаи алып келген агаш қақпан,
Ьармекен сол қақпаннан пайда тапқан?
Ишинен коиш идиктин тазды тацдан,
ине (иц ожептоўир, қудаи урған.

Қ ЫЗ;
- Базардан алып келген ағаш қақпан,
Ө з .щ д е оцлы емессец, қудай урган,
Сексенге жасы кедип, қуўрап жүрген,
Тиймеймен сендей шалға қулап жатқан.

Бир күни көзинде ағы бар жигит аўылдас досгы н издеп жүрип, үйипин қапталында
жүуери [азалап жүрген қыздыц үстинен шығыпты. Қууақы қыз жигиггиц козиндеги ағын
көрип, мынадаи деп жууап урыпты:
- Мына жигиттиц көзине айран гамған ба?
Үйинде жоқ айран қайдан тамғаи?
Жигит те жууабый екен, дәрҳәл қызға:
- Үйимде болмаса, елимде бар,
Дирапшылар жүргеи, соннан тамған, - деп, қызды жууаптан жеципти.

Ертеде оир қыз үшше қыдырып барған жигитдерге «не керек?» десе, жигитлер бирден
не аитарын оилмеи, албыраи, оөзден жецилип қайтады екен. Бир күни сол қыз бенен жуўап
аитысыу ушыи оньщ үйине үш -терт жигит кедипти. Сомда қыз езинин бурынғы одети бойынша жигитдерге:
•г
- Не керек? - депти.
Жигитлердин ишинен биреўи былай деп жуўап қ а й т а р ы т ы :
- Сорҳоўиздин бойында,
Газа аш ылған гүл керек,
Соруи ағаштьщ шақасында,

Сейил етпеге бүлбү л керек
Бизиадейиы гош жигитке, '
Сизицдейин яР керек?
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Қыз жуўаптан жецилгенин мойынлап, жигитлерди үйинде қондырып, ертецине оларды
сарпайлап қайтарыпты.
***
Бир отырыспада қызлардыц жецгеси жигитлерден жуўап сорарда қәпелимде созден тубаланып қалыпгы. Буннан пайдаланған жигитлер қызларға:
- Ақый, ақый, ақый қызлар,
Орамалга сақый қызлар,
Жецгеси жоқ жетим қызлар,
Жуўабым жоқ, кетиц қызлар, - депти.
Буны еситкен қызлардыц иншнен жуўабый биреўи жылдам ғана:
- Төрде отырған төрт ағам,
Төртеўи де жан ағам,
Жуўабыцды бермесец,
Жан қалтаца сал, ағам, деп жуўап урып, жиғитлерден кетиўге рухсач алыгггы.

Балтабай деген жигит саратан айыныц ишинде бир неше күн жол жүрип, ҳарып-шаршап
ҳәм шөллеп киятырса, жол бойында қабақ пенен суў алып киятырған Гүлзийба деген қызға
ушырасады. Қыз жолаўшы жигиттиц алдын кесип өтпей, ийбе сақлап турады. Сонда шөллеп
киятырган Балтабай қыздан суў сораўға мәжбүр болып, былай дейди:
- Гөззалым! Шөллецкиреп киятырған жолаўшы едик. Бир шәцгил суў берсециз қалай болар екен?
Қыз жуўап айтысыўды мақсет етип:
- Ҳаў, жақсы жигит! Сизиц тегиннен-тегин суў сораганыцыз айып емес пе? -деп жуўап
қайтарады.
Сонда жигит:
- Суўыцыздын турарлық баҳасын айтыцыз, ҳақысын берип-ақ ишер едикдағы, - дейди.
Қыз:
- Бул суўдыц баҳасы тапқанға - арзан, таппағапға - қымбат дегендей, ол бир аўыз оқымыслы
жуўап айта алған жигитке бериледи. Егер буны айта билмесециз, мынаў огиз арбаныц еки
дигиршигиниц жүрген жолы. Усы жолдан айырылмай жүре берициз, барагуғын жерицизге
иркилмей гезирек жете аласыз, - дейди.
Қыздыц усы мирәти бойынша екеўи былайынша жуўап айтысады.
Ж и ги т :
Қолайға келген аў болса,
- Мийирман бол, суўыцнан,
Мейил етип шығыпсац?
Палдай көрип ишейин,
Ж и ги т:
Қуўат енсин, шөл қансьш,
_ Жаман шарқым бағыца,
Жол жүрмеген қусайын.
Ылайық болса, қәйтерсец?
қ ы зСырты жаман, ишинде,
- Аяғыцда жаман шарық,
Гәўосдр турса қәйтерсец?
Бағқа сейил етипсец,
Қыз жуўаптан жецилгеи түринде қабағып жерге қойып, қабақтан шәцгилге төрт уртламдай суў қуйып, жигитке усына отырып, гагы мынадай жуўап айтады:
- Суў берейин қолымнан,
Суў деп ишпец, иал деп иш,
Зергер билер зер нарқын,
Аз да болса, көи деп иш.
Жигит суўдан бир уртлап, аз қуйып бергенин еске алып, шәцгилди қайтарып оерии
атырғанда былайынша жуўап қайгарады:
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Ж и ги т:
Қ ы з:
- Шарап берип қандырдьщ,
- Сөзицниц бәнтин билейин,
Шийрин яц/ты шубаттай,
Мен сырымды ашайын,
Маза берди аўзыма,
Бизде мейлиц бар болса,
Сууға езген набатгай.
Дүнья-малдан кешейин, деп, шәцгилин суўқабақгыц ишине салып, он бес-жигирма адымдай жол жүрип, кейнинде
ги жигитке қарап:
- Есап емес дүнья-мал,
Шийрин жаннан кешпесец,
Жанып-күйип жолымда,
11идә болып өшпесец? - дейди де, артына қарамастан, жолына раўана болады.
***
Аўзы қоян жырық молла жигит бир қыздыц үйине қыдырып барыпты. Қыз оған:
- Моллалардан молла көрдим,
Моллалардыц тыррықы,
Ақ жүзице жарасып гур,
Аўзыцыздыч йыррықы, - деп жуўап айтады.
Сонда молла да қыздан женилим қалмаў ушын қыздьщ түр-түсине қараса, қыздьщ мурны
үлкен екен. Буны төмендегише жуўап етип айтып, қызды жецип қояды:
- Мурынлардан мурын кордим,
Ҳәмме мурынлардан бурын,
Қасықтагы асқа тийер,
Аўзыцыздан бес күн бурын,
Он еки тисли зәцти қойып,
Минсем мурныцныц белине,
Көринеди Қоқан ҳәм Рум.
***
Отырыспаға қызларын ертип барган қыз жецгесиниц еки қызына орьш жетиспей қалады.
Сонда ол мурны үлкен жигитлердиц мурнын сылтаў етип жууап айтып, қызларына орын
алын береди*.
- Мурынлардан мурын көрдим,
Ҳәмме мурынлардан бурын көрдим,
Қырт>1қтисли зәцги қойып,
Шықсац мурынныц үстине,
Көринеди ҳәм Бухара, ҳәм Рум,
Егер ол мурығт қағысағойса,
Оныц қасынан ҳәм еки қызға орын.
***
Жигит қыз бенен сөйлеспекши бөлын, бир төлениц герине барып отырады. Сейлесиўге
барган қыз бирден төлениц төрине бармай, аўыз бетинде отырып қалады. Ж игит қызды төрге
жақынлар деп ори отырады, бери отырады, сирә қыз жақынламайды. Буган шыдамаган жигит қызға былай деп жуўап айтады:
- Жигирма бес жасым-ай,
Қайғысыз өскен басым-ай,
Қудаша, бир жерде қатып өтыра бергеише,
Жақынлап көрсециз бөлмай ма қасыма-ай?
Қыз бул жуўапты еситиўден, жигиттин өсицкиреген сақалын сылтаў етип, жигитке мына
жуўапты қайтарады:
19 -Қарақалпақфольклоры
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- Жигирма бес жасыц-ай,
Қайғысыз өскен басыц-ай,
Қуда бала, сақалыцыз көбирек өсип кетипти,
Жақынлай алмай отырман қасыца-ай.
***
Үмитхан деген атагы шыққан жууабый қызбенеи айтысыўуш ын Әбдикерим деген жуўабый
жигит қыздыц үйипе излеп барады. Жигит қыз бенен аманлық-есенлик сорасып алғаннан
кейин қыз бенен былай айтысады:
Қ ы з:
Ж и ги т :
- Шаўқымпыц әўлийеси базарда болады,
- Аўылымыз, қарындасым, сыбайлас,
Тынышлықтыц бәри мазарда болады,
Қурбы-қурдасларды шақыр, ырзалас,
Әбдикерим қайқы келип үйице,
Қайқыман деп онша шаўқым саласац,
Сендей қайқылар ешек арбада да болады.
Жуўап билсец, бизиц менен ҳал сорас.
***
Отырыспада жигитлердиц қанг көпиринен ишип-жеп дәмиккеп бир кемнир жыраў айтып, жигитлердиц отырыспасы болып атырғанда есик бетгеги қызлардыц шетине келип огыра салып, қарап отырмай:
- Ҳаў, күйеў бала,
Аўылыцыз аяқта,
Қанг кепирициз қаяқта? - деп жуўап айтыпты.
Сонда жигит:
- Аўылымыз өрде,
Қапт копир сагап гөрде, деп, габаннан кемпирдиц үнине суў қуйьпт, сөйлеттирмей таслап гы.
***
Еки жигит қаўын қорып отырган қыздьщ қосына қаўын жеп қайтыўуш ын қыдырып барыпгы. Сонда қыз жигитлерди сынаў ушын атыздан екиқаўынды үзип алып келип, жигитлердин
алдына қояды да:
- Усы еки қаўынды дәмин татпасган қандай екенин билген адам жейди, - дейди.
Сол ўақыгта еки жигитгиц биреўи:
- Аўа, қошшым,
Өзи қайырдыц қаўыны болса,
Асты жер татыйды,
Үсти күн татыйды,
Мурты уў татыйды,
Түби пал татыйды, - деп жуўап береди.
***
Бир жигит қызлардыц үстине қыдырып келгенде уялып, сөйлемей отыра береди.
Қызлардыц өзлери жигитги қозғастырып, бир-еки аўыз сойлесип алады. Сонда қызлардыц
биреўи жигитке:
- Тахтакөпир тақыр-туқыр,
Жаман адамныц бели бүкир,
Сөйлемеспекен деп едик,
Сөйлесип алдық, оған да шүкир, - деп жуўап айтыпты.
Сонда жацагы жигит қызларга:
- Қызлардыц сөзи жигитке дәри болар,
Сөз таппаган қызлардыц баҳасы,
Ал гмьпп ағары тары б о л а р ,-д е п , қызаарды создеи жеципти.
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***
Ьир қыз үйине қыдырып келген жигитлер шайды жана ишейин деп атырғанда оларды
сынаўушын Оилдирмей о п ьщ қозына балықтын горсылдағын салып жибереди. Торсылдақ
қатты сес пенеи /унанқ" етеди. Абайсыз отырған жигиттин биреўи қорққанынан шалқасына
таслайды. Екиншисипиц де қатты қорққапынан кози аларып кетеди. Кейин еки жигит қызға
қарап:
- Бул не бәле, не болды? - деи сорапты.
Сопда қы:з:
- Аттан-аттыи неси артық,
Өзи тарлан кок болса?
Торсылдақ пақыр не қылсын,
Жигиттиц жүреги жоқ болса? деи, еки жигитти жуўаптан женип қояды.
***
Қуйын уруўындагы Арыўхан де!*ен бир жуўабый қыз бенен айтысыў ушын жигитлер оньщ
үйине излеп барады. Жигитлер шай ишии атырганда мақтаўлы қыз абайсызда еситилер-еситилмес сес шыгарып қойыпты. Буған қатты қысылып, айыбыи жуўап айтып жуўыўуш ын жигитлерге былай депти:
- Есиктин алдынан түлки отпегей,
Арқа беттен самал келип,
Түнликтин төртбаўы бүлк етпегей,

Абайлы болып отырайын,
Тагы да биреўм келип қалып,
Мына жигитлерге күлки етпегей?

Сонда жигитлердиц биреўи былай деп жуўгап қайтарыпты:
- Аўа, қарыидасым, ырас айтасац,
Есиктин алдынан түлки өтпегей,
Арқа бетген самал келип,
Түиликтин төргбаўы бүлк етпегей,

Абайласац абайла, қарыпдасым,
Тагы биреўи келип қалып,
Биреўимиздин мурнымызды,
Жулып кетпегей.
***

Бир жуўабый жигит данқы елге таралган Өтебийке деген қыз бенен айтысыў ушын онын
туратугын аўылын излеп кетеди. Өтебийкенин аўылына жақынлаган ўақта алдынан үлкен
жап шығады. Жигит оте алмай, турганда аўылдан бир қыз суўга келеди. Сол ўақытта жигит
қызға:
- Аманбысан, жецге,
Ана кеме менен,
Мени өткерип алсан,
Саған берейин тецге, - деп жуўап айтады.
Сонда Өгебийке оган:
- Ҳәй, жигит, женге емес, онге,
Бул жерде сизин дарганыз жоқ,
Тоқсанньщ сонгы айында муз қатады,
Сонда к...изди қойып оте гой сенге, - деп жуўап қайтарады.
Жигит бул қыздын Өтебийке екенин билип, айтыспай-ақ аўылына қайтады.
***
Бир қыз өзине сөз салған шопан жигитти менсинбей, оны кемситип, былай депти:
Қы з:
Ш оп ан ж и ги т :
- Багымызга,
- Бағымызға,
Жаўын жаўса жуқпайды тайжагымызга,
Жаўын жаўса жуқпайды тайжағымызға,
Омирицше қой бағып, қуда бала,
Ө.миримизше қой бағып,
Не алдьщыз ҳақьщызға?
Сендей бир тоқал алдық ҳақымызга, - деггги.
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***
Сейтмурат деген адамньщ Гүлсәнем деген қызы болады. Қыздын мурны пушық, козиниц
биреўине ақ түскен, сықылсызлаў екен. Бирақ қыз ақыллы, жуўабый болады. Оны ҳешким
жуўаптан жеце алмайды.
Бул қыздыц дацқын еситкен мүйтен уруўыныц самат тийресинен Пиреке деген жуўабый
жигит жуўап айтысыўушын қыздыц үйине песиынен ө^е қыдырын барады.
Қыз жигитке төсек салып, аманлық сораеқаннан соц, оған шай бериў ушын отқа қуман
қояды, қойса да, отгыц тез тийетуғын жерине қоймай, алысқа қояды. Бундагы мақсети - бир
себеп тауып, жигитги сөйлеттирип, жу}>ап айтысып отырыў еди.
Жигит сол отырыстан намазлыгерге шекем отырады. Соган шекем екеўиниц арасында ҳеш
сөз болмайды. Екеўи бир-бирин ацлысып отыра береди. Ақыры жигит қуры ўақыгты өткере
бермей, намазлыгердицўақтын себеп егии, дәлил етип өзи-ақ сөз баслайды:
- Қўдаша, қуманыцыз жылыдымекен, әкелиц, тәрет алып, намаз оқыйын? - деп қызға
қолын тутады.
Қыз үндемей, оттағы қуманды алып киятырганда ж игитдиз кийиминйц балағын жоқары
түрип:
- Мынаган қуйып жибериц, ылас болып еди, - деп сыйрағыи тутады.
Сонда кыз жигитке былай деп жуўап айтады:
- Бәрекелла, сыягыцыз,
Сыяғыцызға ылайық,
Питкен екен сыйрагыцыз.
Жигит қыздыц бул ж }ўабын еситиўден, аяғын жыйнаи алып:
- Аўа, қудаша, сыяғымыз,
Сыягымызға ылайық,
Пи гкем еди сыйрағымыз,
Муриыцызды жел қағыпты,
Енди сизиц аман қалган қаягыцыз? - деп, қызды жуўаптан жсцип қойыпты.
н-х-лБурынлары өзбек жигитлери Әмиўдәрьяныц өринен кемели келип, аяқгагы қарақалпақ
аўылларына саўдагершилик етип қайтады екен. Олардыц қайығы жагада турган ўақытта
қарақалпақ қызлары жағадан суў алыўға келгенде озбек жигитлерине жуўап айтады. Сонда олар қызларга не деп жуўап қайтарарын билмей, қатты уялып қала берген. Ец соцында
олар күйгенинен оз-ара ойласып, бир ой табады. Сөйгип: «Бизлер не берсек те, бир жуўабый
қарақалпақ жигитин таўып алайық. Сол жигиг өзбекше кийинип, бизлер менен бирге турсын. Бизлерди жуўаптан жецип, үйренип қалган қыз, өзиниц әдети бойынша суў алыўга бир
келер, тегин кете бермей, бизлерге бурынғысынша жуўап айгар. Сол ўақы гта қарақалпақ жигити өзбек жигити болып жуўап айтып, қызларды бизлерге жецип берер» деген пикирге келеди.
Солай етип, бир келгенинде жуўабый қарақалпақ жигитин таўып алады. Оган қызлардыц
жуўап айтысынан жецилип, қатты қысылып жүргеЕшигин айгады. "Бизлерден не алсац да,
сол қызды жецип бер» деи жалынады. Қарақалпақ жигити оларга келисим береди.
Саўдагершилик ушын келген өзбек жигитлери, баягы әдети бойынша, кемесин жагага
қоиып, сауда ислеп турганда жагадан суу алыуга үш қыз келеди.
Қарақалпақтыц жуўабый қызлары тегин кете ме, оларга қызық, күлки керек, қарап кетпей,
жигитлерге мына жуўапты айтады:
Қ ы з:
Ж и ги т:
- Мен дәрья болсам, тасар едим,
- Мен де дәрья болсам, тасар едим,
Алатаўды айланып асар едим,
Алатаўды айланып, асар едим,
Өзбек жигитлериниц қайыгы,
Әтгец, аягым қырга тийе гойса,
Усы жерге тийии, бата қойса,
Үш қызды астыма алып, басар едим.
Бираз қызыққа батар едим.
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Қ ы з:
- Мен дорья болсам, тасар едим,
Алатаўды айланып, асар едим,
Сен ширкин, далаға шыға ғойсац,
Өзицди саз балшыққа басар едим.

Ж иғи 1:
- Мен өзим дәрья болсам, тасар едим,
Алатаўды айланып, асар едим,
Анық сени басар болсам,
Артьща қарамай қашар едиц.

Ертеректе бир жуўабый жигит аўыл аралап киягырып, бир жуўабый қыздьщ үйине барады. Күнниц қатгы ыссылығынан шөллеген жиғит:
- Қудаша! Маған бир кесе айран бериц, шоллеп киятырман, - деп сорайды.
Қыз дәспурханы менен бир табақ айранды алын келип, жигиттиц алдына қояды.
Жиғиттиц «айран сораған менен, қагық береди ғой» дегеп ойы болса керек, айранды
көриўден былай деп жуўап айтады:
- Ассалаўма әлейкум! Айран!
Келип қалдыц қайдан?
Атлаў менен алысып,
Пискек пенен жарысып,

Айырылып қалыпсац майдан,
Тек, ақлығыц болмаса,
Артық емессец-аў,
Бир шәйнек шайдан!
***

Бурынырақта Бесжаптьщ аяхында Имаматднн деген жуўабый жигит бодыпты. Од жигит
агасы бодып басшыдық егкеп жигитлер отырыспада қыздардан жецидмейди екен. Бир күни
Имаматдинниц ауыдыньщ бир жигити отырхдспада қыздап жецидип қадып, буны Имаматдцүхге қедххп айтқан. Сохлда ол;
- Қыздыц үйине барып, жууап айтысып, жецип қайтайық, - дейди.
Екеуи қыздыц үйине бархлў ушым, жодға шығады. Жодда қабақ арқадап, суўға баратырған
бир қызды көреди. Қыз бенен азы-кем жоддас бодады. Усы ўақытта қызды сөйдеттирип,
сынаў мақсетинде, Имаматдин қасындағы инисине:
- Сеннен мына қыздыц бөксесине минип баратырған суўқабақ артық, - дейди.
Имаматдимниц буд сөзим еситкен қыз:
- Сод жигитициз суўқабақ бодса,
'Қ олчл-ла алсалл, >ао \ \ чч\ л\ \ л а р -қ а л сййсаэд ,

Аўыддан-аўыдға сүйретин барсам, - деп жуўагх айтыпты.
Имаматдин де қайтарып жуўап айтқан, бирақ қызды жене адмаған. Буннан кейин Имаматдин:
- Иним, усы қыздыц үйине барып қонайық. Қонып отырып, оныц менен жуўап айтысайық
ҳәм сағап усы қызд 1>1 айттырып адып берейин, - дейди.
Қыздыц үйине барып қонады. Оныц менен жуў'ап айтысады. Қыз жиғитдердиц ат жабыўын
көрип, одарға быдай деп жуўап айтады:
- Оннан ба, қудам, буннан ба?
Жабыўыц сениц тоннан ба?
Жабыўьщ жүдә қатқан екен,
Көйдек-кеншетициз де соннан ба? деп жигитлерди жецеди.
***
Бир жигит дайыларыныц аўылынан үйленипти. Бир күни ол қәйин журтына өзиниц жоралары менен үш атлы болып қыдырып киятырса, шелекли с\у алып киятырған төрт-бес қызкелиншек алдынан шығыпты.
Күйеў ҳәм жийен жигиттиц аты шөллегенликтен, күш бермей, бир келиншектиц шелегине бара аўзын оасып, суўын ишип қояды. Ат баққы, тойда байраққа шаўып жүрғен ат екеи.
Сонда келиншек жигитке былай деп жуўап айтады:
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К ели нш ек:
- Астыца мингениц арлан ба?
Бөктергениц мардан ба?
Жийен боласац ба, қайин боласац ба,
Буншама зорлыгыц не?

Ж и ги т ж у ў а п б е р и п т и :
- Ж игит деген аққан дәрья болады,
Қыз деген жатқан бойра болады,
Бизиц менен сорассац, қудаша,
Ҳәм жийен, ҳәм күйеў болады.

Ертеде бир хийўалы жуўабый қыз айгысқа барған адамды жецип қоя береди екен. Бир
жуўабый жигит сол қызды жуўаптан жециў ушын үстиндеги тери тонын терисине кийип,
хийўалы қыздыц үйине кирип барады.
Үйде отырганлар келген адамға қараса, әбеший көринеди. Жигиттиц бир мақсег ненен
келгенлигин сезип, оган:
- Келиц, адам жабайысы, - дейди.
Сонда жигит:
- Аўа, қудашалар,
Келди адам жабайысы,
Келмей атырып ийттей қапқан,
Ийтпекен буныц дайысы?
Төрде отырған төрт қатынныц,
Қайсысы екен хийўалысы? деп жуўап қайгарады.
Огырган усы үш қатынныц ишинде бир жас ноўше қыз да бар екен. Ол:
- Өйбей, аға! Мен де қагынға есапланып кегтим бе? - деп, шыр-пыр болыпты.
Сонда жигит:
- Қуў ишинде жас та жанады деген, сиз де к е п ициз, - дейди.
Солай етип, жигит хийўалы қызды жуўаптан жеципти.

Ертеде үш жигит бир а\;ылга қыдырып барып қайтыў ушын жолга шығады. Еки аўылдыц
арасы алысырақ болғанлықтан, жигитлер жол жүрин шаршайды ҳәм аш болады. Аўылға
жетиўден берги шетиндеги бир үйге кирип барады. Үйдеги қыз бенен сәлемлесии болганйан
кейин үш жигиттиц биреўи:
- Қудаша! Жол жүрип шаршап ҳәм аш болып киятырмыз. Мүмкин болса, бизлерге тары
гоже писирип бериц, - дейди.
Қызтары гоже писирёди. Гөжени бир үлкен самарға қуйып, бир қасықсалып, жигитлердиц
алдына қояды.
Ец дослеп жигитлёрдиц жасы үлкениреги қасықты биринши ирет қолына услап, гөжени
уртлап алады. Писиўден суўытпай үлкен самарга қуйылгаи гоже ҳо дегенде суўый қоя ма? Ыссы гөже жигигтиц аўзын күйдирип жибереди. Жигит буны билдирмей:
- Пай, зацгардыц гшсиргеи асыи-ай! - деп, екишии жорасына қасық атады.
Екинши жигит те ҳеш нәрседен хабары жоқ, аш болгаплықтан қасықты толтырыцқырап
уртлап алады. Буныц да аўзы күйип қалады, лекин бул да билдирмей:
- Пай, мына зацғардыц аўзыныц тасын ай! - деп, үшинши жорасына қасық атады.
Үшинши жигиттиц де аўзы күйип, алдыцгы ишкен екеўине ашыўланып:
- Пай, мына еки оцбағанныц маган ислеген қаслыгын ай! - деп, қасықты табаққа қояды.
Аўызлары қатты күйгенликтен ишиўге бетлегиси келмеи турган жиштлердиц үшеўи де
қызга бежирейип қарайды. Сонда қыз үти жигитке былай деп жуўап айтады:
- Тары гоже писирип бер детен өзлериц,
Неге бежирейип қарайды көзлериц?
Жигитлердиц қыздыц бул жуўабына жуўап қайтара алмайды.
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***
Ертеде бир қыз қара уйде қозақ тоқып огыр екен. Қозақгын сартыддаған даўысы менен
есиги гүриўли турған үйге бир ж игиптиц кирип кедип, төрге отырғанын сезбей қалады. Қыз
найша жиби таўсылғаннан кейин, мәкиге найша салайын деп төрге қараса, жигитти көреди
ҳом оныц менен сәлемлесип:
- Ҳаў, жигит! Сиз қашаннан бери барсыз? - деп сорайды.
Сонда жигит:
- Саз бенен сазгап гы жалган демецлер,
Гүледен өткерип алгаида барды,
Басқышын басып, атқышын атып,
Қақыи енликшени урғанда барды, деп жуўап айтыпты. Ж уўаптан жецилген қыз тез қозақтан шыгып, огқа қумаи қойып, жигитке хызмст ислепти.
***
Бурын қыш пақуруўында Палеке деген адамныц бир жуўабый қызы болады. Бир жуўабый
жигит қасына төрт-бес жорасын ертип, қыздын үйине барады. Жигитлер қыздьщ үйипе
«Әссалаўма әлейкум!» деи кире берген ўақытта қыз:
- Мыналар қаяқтыц кисилери? - депти.
Сонда жигит қызға мына жуўапты айтып, оны жецип қойыпты:
- Ҳаўлықпа, қудаша, ҳаўдықпа,
Үйицниц алды баўлық па?
Ақылыцнан сасып гурсац,
Үй ишлериц саўлық па?
Бузылды жаптыц көпири,
Келди гәптиц нәўпири,
Аман-есен отырсыз ба,
ГТәлекениц кемпири?!
***
Нурмазар дегеп бир есерсоқ киси ҳаялын орынсыз көп азаплайды екен. Бир күни иси еригип отырған Нурназар ҳаялына:
- Шабазым! Сениц менен коп }^ақ қослас болдым. Егер мен өлеғойсам, сен мени қалай
жоқлар едиц? Мен сепи бир сынап көрейин, - дейди де, үстине ақ таўарды жамылып, үйдиц
оц жапсарында өлген адамдай болып жатады.
Сонда ҳаялы үстине қара жамылып, ерине былай деп жоқлаў жуўап айтады:
- Елден шыққаи саяқтан,
Қутылдым ба деп едим таяқтан,
Жаца қу гылдым дегенде,
Қыймылдап атыр бул ширкин,
'Гаи болдым тағы қаяқтан,
Бай-бай! Арысланым-ай!
Ҳаялыныц бул жоқлаўын еситкен Нурназар:
- Ҳа-ҳа! Яқшы-яқшы! Аўзьщныц еби бар екен, - дегт, жатқан орнынан турыпты.
***
Ертеде Еримбет деген жигит бир қыздыц үйине қатар жигитлери менен қыдырып барады. Еримбет қыздыц жецгеси менен ори сөйдесип, бери сөйдесип, ҳеш келисе алмайды. Ец
соцында жигит ашыўланып, кетпекши болады. Соида қыз жецгеси жигитлерге былай деп
жуўап айтады:
-Т а р ы лисер малынып,
Ата басы салынып,
Усы бийкешим са^' турса,
Өзиц-ақ кедерсец жадынып.
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Сонда жигит оған:
- Тары писер малынып,
Ата басы салынып,
Бийкешиц г)'рмақ түүе, не қылса да,
Келмеймен енди жалынып, - деп, кетин қалыгтты.
***
Баяғыда бир жиғит жол жүрип баратырып, түсленип кетейин деп бир үйғе қайрылыпты.
Барған үйинде тек бир қыз отырған қусайды. Қыз жиғитти мирәт етигқ алдына шай менен
бир кесе сок қойып, тынышына турмай, жигитке мынаадай жууап урыпты:
- Жақсы жигит, сок жеп отырьщ,
Тисицизди қырт еткизбей.
Жиғит те әнейи емес екен:
- Сөғициздиц кепеги бар,
Екшеп бериц, мәммецизди сылт еткизбей, деп, қызды отырған жеринде жууаптан жеципти.
***
Ертеде бир отырысиада қызлар жигитлерден кетиўғе жууап сорапты. Сонда жиғитлер
өзлеринше билгишсинип, қызларға:
- Жалғаншы үш күн,
Тац атса, еки күн,
Отырыц қызлар,
Ойнап күлейик, - деп тилек билдирипти.
Сонда қызлар:
- Жалғаншы үш күн болса,
Тац атып, еки күни қалса,
Және бире\ш жолға кетсе,
Бир күнлик өмиримиз қалар екен,
Жүриц кетейик, қызлар, онда, - деғғги.
***
Ертеде қарақалиақтыц қалмақ урыўыпан Меҳтер қыз деген жуўабый қыз болған. Ол
қыз далада бузаў бағып жүрсе, жол жүрип киятыргап коп жигитлерғе дус келипти. Қ?лз
жигитлердиц алдын кесип өтпей, ийбе сақлап турғанда жиғиглер «Өте бериц!» деп руқсаг
етеди. Сонда Меҳтер қыз:
- Сыйыр, сыйыр, сыйырды,
Сыйыр мурнын жыйырды,
Өтпейик деп турып едик,
Қуда бала буйырды, деп, жигитлердиц алдынан иркилмей өте берипти. Буннан кейин жигитлер қыздан:
- Қайсы уруўдан боласыз? - деп сорагп ы.
Меҳтер қыз:
- Уруўымызды сорасац, қалмақ дейди,
Шешемизди сорасац далбақ дейди,
Үйимизғе барайық десек қоймайды,
Әке-шешемиз мал бақ дейди, деп жуўап берипти.
***
Сыдық қайқы Изим мацғыттыц жуўабый қызы менен айтысыў ушын, опыц үйине барады. Барса, қыз алаша тоқып отыр екен. Сыдық үйге кириўден тикке турып, қызға былай деп
жуўап айтады:
Сыдық:
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- Алдьщызда алаша,
Қылған исицйз тамаша,
Сиз бар деген менен биз келдик,
Үстицизге, қудаша.

Сонда қыз:
- Алдымызда алаша,
Қылган исимиз тамаша,
Сиз ҳәм түрсыз зинкийип,
Биз ҳәм отырмыз зицкийип,
Отты не қылады ысырганда ецкейип, -

деп, жанып чурған отын өзи ысырып жаға берипти.
Бираздан соц қыз жигит пенен жөн-жосақ сорасыпты. Сонда екеўи оз-ара мынадай деп
жуўап айтысқан.
Қы з:
Сыдық:
Кимди гүлал жасайды?
- Бизди гүлал жасаган жоқ, Алла жасаған,
Ҳәммени Алла жасайды,
Ата-енемиз де әдиўлеп асыраган,
Кимди
әдиўлеп асырамай,
Сөзге жүйрик, тилге шешенболғанлықтан,
Коп 1еге таслайды?
Бизди халқымыз Сыдық қайқы деп атагап.
Сыдық қайқы болсац болыгтсац да,
Арбаныц астында да бар қайқы.
х-х-чШацарагы жоқ-жуқа бир жигит Айтмурат мерген деген жорасыныц үгиглеўи менен
зыяпатқа барыпты. Басқа адам қапылгандай, сол аўылдыц қуулқы, жуўапшыл қызы жацагы
жигитке мынандай деп жууап айтыпты*.
- Аяғыцда тыштабаныц,
Багда сейил етесец,
Кисецде бир гтулыц жоқ,
Қой гөшинен дәме етесец.
Соада қыздыц жуўабына не дерин билмей қалған жигит буны ертии келген жорасына қарап:
- Мергени қурысын,
Арығын бергени қурысын,
Мергенге ергени қурысын,
Бул қызларды қыз деп,
Семизин өзи алып,
Изице ергеним қурысын! деп, отырыспадан кетип қалгап қусайды.
х-х-чБурынлары бир қыдырымпаз жигит, бир қыздыц үйине қыдырып барынты. Қыз тары гөже
писирип, әкесине голы габақ, шешесине толы табақ, өзине толы табақ, ал жигитке орта табақ
гөже берипти. Сонда жигит қызға былай деп жуўап айтыпты:
Қ ы з:
Ж и ги т:
- Әкеме берсем толы табақ,
- Әкеце бердиц голы табақ,
Дүнья малдыц ийеси,
Шешеце бердиц толы табақ,
Шешеме берсем толы табақ,
Өзиц алдыц толы табақ,
Ғәзийнениц ийеси,
Маған бергениц орта табақ,
Өзим алсам толы табақ,
Бизиц елге барганда,
Аспазшыныц қәдеси,
Жанбасыца тийер гаяқ.
Саган берсем орта табақ,
Қыдырмайшыныц қәдеси, деп жуўап бергенде, жууаптан жецилгенине уялган жигит тамагын ишпей кетип қалғяпты.
ч-ч-ч-

Шора ҳүкиметнииц дәслепки жылларында Шымбай районыныц колхозларына биринши
гракторлар келе баслайды. Сонда Қалмурат деген колхозшы жигит ец биринши болып, трактор айдаўды үйренеди.
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Ол бир куни кеште тракгорды уйииип жанына әкёлип қояды. Әдеўир ўақытган кейин
үйинен далаға шықса, қоцсысыныц ержеч кен қыты трактордан маиды сорамай қуйып алып,
кетип баратыр екен. Қулмурат қызды уялтпай-ақ қояйын деп, бул сапары ҳешнәрсе демейди.
Бир күни аўылда үлкен огырыспа боладьг. Усы отьгрыспада трактордан сорамай май қуйыгг
алган қыз Қалмуратқа жуўап айтады. Сондағы екеўиниц айтысқан жуўаплары.
Қ ы з:
- Есиктиц алды майда тал,
Майда талдан шыбық ал,
Жуўап деген бизде коп,
Замапласлар, сайлап ал!

Ж и ги т :
- Есиктиц алды майда гал,
Майда талдаи шыбық ал,
Қолайын тапсад, қарындас,
Бизиц үйдеги трактордан,
Бир шийше май урлап ал.
Өз айыбын билгеп қыз қатгы уялады. Оныц жуўапқа жуўап қайтарғандай шамасы болса
да, уялғанынан жигитке жуўап айта алмай жецилип қалады.
***
Ерчеде бир жуўабый жигит атағы шыкқан жуўабый қыз бепен айтысыў ушын оиыц үйиие
қыдырып барады. Кирип барған жиғиттиц келбети қызларға жағы қуўсыйыцқыраған, аузы
ийешнен озыцқылаўдай көринеди.
Ж и гт т и ц не мақсет пенен келғенлиғин билғен қызлар оны ц усы келбетин бетипе айтып,
опы табанда сөзден жецемиз деп ойлайды. Усы мақсетте қызлар жигитке:
- Келиц, сүйем аўыз, - дейди.
Сонда жигит те иркилмей:
- Аўа, қудашалар, дурыс айтасыз,
Бул сүйем аўыз болса да,
Сизлердей нешше бир қызлардыц,
Аўзынан сүйген аўыз, - деп қыЗларға жуўап қайтарады.
Жигиттиц бул жуўабынан жецилген қызлар жиғитке хызме! ислеп, оны елине сыйлап
қайгарады.
***
Бир күни Қаражап бақсы мереке сауып аўылыпа қайтып киятырса, алдынан сол мёрекеден
киятырган бир топар қызлар шығыпты. Сонда қызлардыц арасыида биреўи бақсыны сөзден
жециўушын оған гәи қатымты.
Қ ы з:
- Шығыцыз жүзге,
Көринипсиз козге,
Жол бодсын, бақсы ага сизге?
Қ а р а ж а н б а қ сы :
- Шығып едик жүзге,
Көринии едик көзге,
Қашан тийесиз бизге?
Қ ы з:
- Шығыцыз жүзге,
Көринипсиз козге
Ҳәзир сабыр қыласыз,
Тийемиз ендиги гүзге.
Қ ар аж ап б а қ сы :
- Шыгып едик жүзге,
Көринип едик көзге,

Гүзге қарайтуғын жоқ,
Қәне, ериц бизге.
Е к и н ш и қы з:
- А қтүйениц қәтеби,
Артыўлы да тартыўды,
Ҳаслымыз нашар болғансоц,
Гәп билмеймиз жартыўлы.
Қ а р а ж а н б а қ сы :
- Ақ түйениц қотеби,
Артыўлы да тартыўлы,
Ҳаслыц нашар болгансоц,
Гәп билмесец жартыўлы,
Қосылма гопке, үйицде жат
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***
Бир жигит қыз алып қашыи киятырып, шаршап, азмаз дем алы ўуш ы н бир таўдыц үстине
келип отырыпты. Сонда жигит қызды сынап көриўуш ын былай деп жуўан айтыпты:
- Қыял алып қашады,
Бәлент таўдан асады,
Ярьщ сеннен соз сорайды,
Мына таў неше жасады?
Жигитгиц сынаў мәнисинде айтып отырган жуўабын сезген ақыллы қыз, иркилмесген мына жуўапты жигитке қайтарып, жигигги жецип қойыпты:
- Бул дүиьяньщ ишин көр,
Пәлекгиц гәрдишин көр,
Меннен несин сорайсац,
Аўызып аш та> тисин кор?
***
Баяғы жылларда атақлы шайыр Аббаз Дабылов Қазақстанға декадаға барыпты. Ол АлмаАтаға келиўден самолетган түсип, ҳеш жерге қайрылмасган, ец алды мепен Мухгар Өуезовты
көрейин деген ой менен сорасгырып, оныц үйин таўып алыпты. Ол жазыўшыньщ үйпниц
есигин қаққан екеп, үйден жазыўшыныц ҳаялы шыгып:
- Сизге ким керек? - деп сорапгы.
Аббаз шайыр оған Мухтар Әўезовты жоқлаи келтенин айтыпты.
- Ол киси үйде жоқ, - дегпи ҳаял.
Сонда ҳаялдьщ жууабы жақпағаи шайыр оған:
- Уруўым - бессары, атым - Аббаз,
Қазақтыц еллери кеўлиме жақпас,
Қызлары ешкибас, қатыны қақбас,
Қой, Аббаз, аўылға қайтпасақ болмас! - деп жуўап айтыпты.
Сонда жазыўшыньщ ҳаялы:
- Ойбай-аў! Қарақалпақтан келдим десеш! - деп, шайырды үйине алып кирип, алдыпа
дәстурхан жайып, кегеринде үстине бир шапан жаўып жиберген қусайды.
***
Ертеде бир жигит гүна ислеп, хаиныц алдына алып барылады. Хан жигиттен:
- Қоне, сен бул гүналарыцды ие уш ын иследиц? - деп сорайды.
Сонда жигит ханға:
- Үш ай гоқсан - буўра гүйи,
Сәўир салқын - жылқы гүйи,
Саратан, әсет - малдыц гүйи,
Он бес - қыздыц гүйи,
Жигирма бес - ж иш т гүйи.
Мениц гүйим келип, усы гүналарды иследим, гақсыр, - ден жуўап береди.
Жигиттиц таўып айтқан жуўабы ушыи хан оныц гүпасын кеширип, қайтарып жибереди.
***
Сыдық шайыр өзиниц жорасы Турым жүзбасыныц үйипе қонақ болып барыпты. Турым
бий қонағына асық жиликти берип, өзи тоқпақ жиликги алады.
Жорасыныц бул әдетин ерси корген Сыдық жорасына былай дейди:
-Т у р ы м жүзбасы,
Асық жиликти қонагыца берип,
Тоқпақ жиликти өзицуслап,
Үйице қонақ қоныппеди,
Бурын жүз басы?!
Сөзден утылған Турым ертецине Сыдық шайырды сарпайдап қайтарады.
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***
Өткен әсирдиц 30-жылларында Тахтакопир районынын секретары болып ислеген Валиуллин деген татар жигитДәўлетияр Қасымов пенен ҳәзиллесип ойнай береди екен. Бир күни ол
Доўлетиярға:
- Сен өзицним таз басьща бир қосық шығарсацо, - депти.
Ертецине Дәўлетияр оны көрген жерде:

- Сендей болып еди мениц аўҳальгм,
Сиз бенен сырласьт\> еди қыялым,
Сен де мендей муцлы болған қусайсац,
Айт Валиуллин жора, не болды ҳалыц? - депти.
Сонда Валиуллин оған:
- Сен енди маған өзицниц бетицниц мениц бетимдей бужыр болыўыньщ тарийхын айтып
бер, - депти.
Сонда Дәўлетияр айтысты даўам етип:
- Барлық апат екеўимизге жетипти,
Сизге гүскен қуртлар жалқа)> ма деймен?
Шүдигарлап, мала баспай кетипти,
Бизиц бас жалтырайды рец бергендей,
Қарағанда ҳәрким жүзин көргендей,
Мен басымды сыйгшп көрсем, геи-тегис,
Сениц бетиц трактор менен сүргендей, - ден ойын-дәлкек етипти.
***
Тилеўберген Жумамуратов халықлық могивте қосық жазып, гез келген жерде айтып кете
беретуғын гөкпе шайыр болған. Ол бир күни Қазақсганға барғанында белгили қазақ шайыры
Кенен Әзирбаев пенен ушырасып қалады. Қазақ шайыры оннан:
- Сизиц жақ бизлерди биле ме? - деп сорапты.
Сонда Тилеўберген оған:
- Ким билмейди қарг ата Кененимди,
Көп еситтим әницди, өлецицди,
Нокистиц радиосы жацгыртып тур,
«Арам қагқыр кок шолақ» дегеницди, - депти.
***
1958-жылы қарақалпақ халық шайырларынан Тилеўберген Жумамуратов ҳәм Тәжетдин
Сейтжановлар республикапыц райопларыпа командировкага барады. Сол районда жасы
әдеўирге келсе де турмысқа шықпаған Салийма деген қыз бар екен. Ол Тәже’1динди гаиыйды екен. Кешки отырыспада Салийма Тәжетдинге: «Мени мақтап қосық жаз» деп дәлкек етеди. Сонда Тәжетдин:
- Селкилдейди Сәлийманыц жаўлығы,
Еле кетпеген бе мойынтаўлығы?
Усы ўаққа дейин байга тийген жоқ,
Кобейсе де журттыц ақлық-шаўлығы, деп қосық айтады.
Отырыспада бирге отырған Тилеўберген Жумамуратов та:
- Не қыласац тәбияты алмаса,
Мүмкин, кемис шыгар денниц сахмыгы, деи бирден суўырып салыи айтып жибереди.
Буннан кейин Тәжетдин қызға тағы мына қосықты шығарады:
- Салийма қыз жүри\гши еди сызылып,
Сы ргган қарап көрген адам қызыгып,
Ендигиден былай байға тиймесе,
Кетеди ғой гүлабыдай бузылып.
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Бул қосықты еситкен қыз Тәжетдинге: «Сампылдама!» деп ашыўланып, Тилеўберген агадан
оньщ атынан бир аўыз қосық шығарып жибериўди отиниш етеди. Сонда Тилеўберген ойланып турмасган, мына жуўапты айтады:
- Сампылдама Тәжет, кеттиц қаттыға,
Тиймегени бир жерице батты ма?
«Қатыньщды таслап, мени ала ғой» Деп косилип, тосегицдс* ж ап ы ма?

Жуўабый жигитлер сөйлесе, жуўаисыз сөйлемейтугып болған. Бир күпи абырайлы, жуўабый жигит бир аўылға қыдырып бармақшы болып, дәрьядағы кемешиге барады.
Кемениц ултанындағы суўды көрген жуўабый жигит, қарап турганша, кемешиге жәрдем берейин деген ой менен, токкишти алып, кемепиц суўын төге береди. Сол ўақытта аўылыныц
жигитлери келеди. Олар аўылдыц ханындай абырайға ийе болган, атақлы жуўабый жигит
қайықтыц суўын тогип атырғанын көрип:
- Ҳаў, ага, не ислеп атырсац? - деп сорайды.
Сонда жуўабый жигит:
- Кемеши хан болды,
Биз нөкер болдық,
Қуданыц ҳәмири менен.
Суўтөкер болдық, деп жуўап айтады.
Буган уялған жигитлер:
- Кемениц су\'ын әзлеримиз гогемиз, ага, - деп, қолынан төккишги алып, суўды өзлери
төгиўге кирисипти.
***
Бир отырыспада жигитлер қызлар берген жуўапты шеше алмайды. Сонда қызлар:
- Есиктиц алды гор қара,
Гор қарада жер қара
Жацагы жуўап аз болса,
Тырмыш алып арқала, депти. Жигитлер және сөз таба алмай қалыпты. Қызлар оларға тагы:
- Гүллер тердик етеклеп,
Геўиш кийдик патеклеп,
Тақыя кийдик пвпеклеп,
Жуўап билмейтутын жигитлерди,
Ким әкелди екен жетеклеп? - десиггги.
***
Бир жигиг өзи сулыў, өзи сезге шешен бир келиншектиц үйине барса, келиншек
қатыбыламық писирип атыр екен. Ол жиги гтиц алдына ыссы қатыбыламықты қойган. Жигит
ҳәй-пәйине қарамастан қасықты толтырып уртлаганда қатыбыламық тацлайына қагагойған.
- Мынаў қайердиц агашы? - депги жигит, көзинен жас ағып, төмен қарай алмай, ацқайып
шацараққа қарап.
Сонда келиншек:
- Сазлаў жердиц агашы,
Сабырсыз жигиттиц сазасы, деи жигитти жуўаптан да злгқан.
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Ашамайлыньщ сақыў елатында Хийўалы қыз деген атақлы жуўабый қыз болады. Усы қыз
бенен Қарақум ийшаннын сыртындағы Коксуудьщ бойында 'гуратуғъш Дәнияр шоўжейли дегеп жууабый жигит бир отырыспада мынадай деп ж\уап айтысқан:
Х и й ў а л ы қы з:
- Аўа, ага, айтқаньщыз дурыс,
Сөз созден шығады,
Өлец ойдап гпығады,
Кийиз қойдан шығады,
Ажырық деген ел болады,
Ажырық неден шығады?
Ажырық Кәәбатулладан шығады,
Отызеки тақеллеси болады,
Б\тгыц мәниси сол болады - депти.

Ж и ги т:
- Сез сөзден шығады,
Сойлемесец неден шығады?
Өлец ойдан шығады,
Кийиз қойдан шығады,
Ажырық деген ел дейди,
Ажырық неден шығады?
Отыз мәйектеи отыз еки шөже шығады,
Буньщ мәниси пе болады?
***

Бир кози соқыр жигит базардан қайтып киятырып, жуўап айтысьгў ушын әдейи бир уйге
қайырылыпты. Үйде жүрген жүкли келиншек ҳә дегеннен жигиттиц жуўагг айтысқысы келип
т\'рғанын сезип, оннан бурын созди баслап:
- Аға, базарда соқыр огиз қанша болады екен? - деп сорапты.
Ж и ги т:
- Соқыр огиз аспанға ушыпты
Буўаз сыйырга ийт тыш ы иты ,деп, келиншекти ҳә дегенде жецип шығыпты.
***
Бир аўылда айтыўлы, сулыў, глешен қыз болыпты. Бул қызды усы аўылдыц бир жигиги өлермен ашық болып, айттырып жүреди. Бир күни қыз ата-анасыньщ сөзине ерип, шопан жигитке турмысқа шыгып кетеди. Қыздан орманда қалып қойған жигит бир күни «Сол
қыздыц тийген күйеўин көрип қайтайын. Ол меннен де жақсымекен?» деген ой менен, қасына
еки жигитти ертип, қыздыц қашып кеткен аўылына барады. Қыздыц үйине барса, күйеўи
үйинде жоқ екен. Жигитлер қыздан күйеўиниц қайда кеткендигин сорайды. Қыз «күйеўим
кеште келеди» деп, күйеўипиц шопан екенлигин жасырады.
Жигитлер кеште далаға шыгып турса, алыстан бир шацды кореди. Шац кем-кем аўылға
жақынлай береди. Бир ўақытта шацньщ соцында аяғында жамаи шарық, бетлери быдым-быдым бир жигитги көреди. Жигитлер қыздан «бул жиғит ким?» деп сорайды. Қыз күйеўип жигитлерден қалай жасырыўдыц есабын таба алмай, «бул бизиц күйеўимиз болады» деп таныстырады. Сол ўақытта бурынғы ашық болып жүрген жигмт:
- Сөз бенен сөздиц ҳәм мәниси бар,
Биймәни сөздиц не мәниси бар?
Жапалақ суқсыр илипти,
Буныц не мәниси бар? - деп қызға жуўап айтыпты.
Қыз жуўаггган жецилмеў ушын, ҳом тийген күйеўиниц абырайын көтерип, жигитке былай деп жуўап қайтарыпты:
Қ ы з:
- Соз беиен создиц ҳом мәниси бар,
Биймәни сөздиц не мәниси бар?
Қудайым қолеп мал берсе,
Бизден де зыя г суқсырдан домеси бар.

Ж и ги т :

- Аўа, ырас шығар, қарындасым!
Олай болса, қудайдыц салғанына копе бериц,
Не айтса да, күйеүицпиц созине ере бериц,
Үстицизге тагы бир суқсырды қосып алса,
Тоқал болып, мос болыи жүре бериц, -

деп, үшеўи ўаҳаҳаласып күлип, сол жерден аўылына қайтып кетеди.
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***
Қытайда жуўабый Мақсым қыз дегем откен. Қыз үйине жуўап айтысыўға барган жигитлерге чай-суўын берип, қайтарында: «Ҳәй, жигитлер, бам-буннан хабар берин!» - дсйди екен.
Жигитлер буган түсинбей, не дерин билмей, жуўаптан жецилип қайтады екен.
Бир күни сол Мақсым қыздан бир топар жигитлер жецилип киятырса, алдынаи мал бағып
жүрген бир таз бала шығады. Таз балага жигитлер Мақсым қыздан жецилип киятырганын
айтады. Сопда турып таз бала:
- Агалар, сол қызға қайтадан барайық. Мен оны жуўаптан ушыраман, - дейди.
Буган жигитлер қайыл болып, таз баланы излерипе ертип, жуўабый қыздыц үйине қайтадан
барады. Жигитлер төрге шығады да, ал таз бала гап босағаға жақын жерден орыи алады.
Қыз чай-пайын берип болған соц жигитлерге үйреншикли сораўын береди. Ҳешким
үндемейди. Соида таз бала есик бетге огырып:
- Би кисим бам,
Бияқасғлм бам,
Бияқотыр бам,
Бам бим бам, - дейди де: - Мақсым апа, Мақсым қыз, Мақсым қыз дегенге, уллы алым
шығар деп едим, сен еле әлишшеден шыға алмай-ақ жүрмедиц? - дейди. Сөйтип таз бала
қызды жуўаптан женипги.
***
Бир жигит базардан базарлап, киягыр екен. Жолдағы бир қара үйдиц алдында жас
келиншектицақбасқуртоқыпо! ырғанынкөреди.Келипшектицкойлегиницеки қолтығындагы
үшкүли ақ таўардан қойылгап екен. Басқурдыц қалағын ҳәр қаққанында келиншекгиц еки
қолтығындағы ақ үшкүл жигитке корипеди. Жигит те тегине қараи кете бермей, келиншекке былай деп жуўап айтады.
• - Ассалаўма олейкум, саўдашылар,
Саўдагер саўда қылса, жол ашылар,
Бизден бир ақ қолтық, ақ қашар жоқ,
Оны да көрдицизбе, қудашалар?
Сопда келиишек жигиттен жецилип қалмай, оныц жуўабына жуўап қайтарыў ушын жигитке қараса, жигиттиц мурны пушық, толықлаўдан келген, орта бойлы екен. Келиншек
жигитгиц түр-түсине сын берип, оган былайынша жуўап қайтарады:
- Ассалаўма-әлейкум, саўдашылар,
Саўдагер саўда етсе, жол ашылар,
Бизден де мурны пушық бир буга жоқ,
Оны да көрдициз бе, жолаўшылар? - деп, жигитти жецип қояды.
***
Ертеде бир үйдиц келини жатқанында түс кореди. Түсин ертецине енесине баянлагтты:
- Енежап, түсимде су}та гүсиппен,
Алтын ерли боз ат мине түсиппен,
Басыма сәржыға шанша түсиппен,
Егек толы маржан шаша түсиппен.
Енеси келининиц түсин былай деп жорыпты:
- Бсшам, суўға түскенлигиц - ҳадаллыгыц болғай,
Алтын ерли боз ат - мурадыц болғай,
Басыцдагы сәржыга - дәўлетиц болғай,
Етек толы маржан - перзентиц болғай.
***
Бир патшаныц қызы узақ кеселленип үйинде жатыпты. Бир күни кеселленген қыздыц
океси ацға шығып кетеринде:
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- Кимде-ким қызымды өлди деп изимнен барса, сол адамды олтиремен, - деп, ацға шығып
кетипти.
Қасақана, қыз да кеп узамастан қаза таўыпты. Қызыньщ өлгенлигин патшаға хабарландырмаса, бунда гүналы, хабарландырса, онда да ғүналы. Адамлар не қыларын билмей, ҳайран болып, үлкен ойға кетипти. Ец соцында бир адам мынадай ақыл таўыпты:
- Елден бир сөзге шешен адам табайық. Сол адам қалай болмасын жол таўып, ханға
хабарлаўға жәрдем етер, - депти.
Солай етип, әмелдарлар елден бир шешен адамды табады. Оны көп үгитлеўлер менен
патшаға барыўға кондиреди. Шешен қызыньщ қаза тапқанын хабарлап, патшаны әкелиў: с
атланыпты. Ол ац аўлап жүрген патшаға келип:
Ш еш ен :
- Сәрўи гүлдиц саясьшда,
Солды гүл, нетпек керек?

Ш еш ен :
- Гүлден әзиз не нәрсе бар,
Ширисе, нетпек керек?

П атш а:
- Сәрўиден табыт жасап,
Гүлден кепин етпек керек.

П атш а:
- Сәрўини отқа жағып,
Күлин оған сеппек керек.
Ж УМ БАҚ АЙТЫСЛАР
Ол - сизиц аўзыныздағы,
Огыз еки гоўҳар тисициз болады,
Есапсыз шөже шыгады дегенициз,
Ол - сизиц аўзыцыздан шыққан,
Қыйлы-қыйлы сөзициз болады,
Бизиц усы шешиўимиз, қуда баллар,
Нағыз дурыслы болады.

Жигит:
- Ҳаўалап өскен ағаш бар,
Биреўи қарағай, биреўи тал,
Аўызыцызда ләбициз,
Бири шекер, бири пал,
Бул гәпимниц мәнисин,
Өзиц шеш те, өзиц ал!

***

Қыз :
- Қарағай ағаш қатты болады,
Тал жапырагы ашшы болады,
Жигит деген шекер болады,
Қыз дегениц пал болады,
Сол мерекениц рәўиши,
Ҳәммемизге тец болады.

Жигит:
- Бир жуўап бар - астарлы,
Бир жуўап бар - үстерли,
Астарлысы - қыздики,
Үстерлиси - жигиттики.

Жигит:
- Сөз сөзден шығады,
Сөз ҳажыдан шығады,
Ҳажы Кәәбадан шығады,
Отыз еки мәйектен,
Есапсыз шөже шығады,
Буныц мәнисин айтып берсециз,
Қудашалар, қалай болады?
Қыз :
- Созден сөз шығады дегенициз,
Дурыс айтасыз, сөзден сөз шығады,
Сөз ҳажыдан шығады дегенициз,
Ҳажы - ол сизиц кеўлициз болады,
Ҳажы Кәәбадан шығады дегенициз,
Ол - сизиц өзициз болады,
Отыз еки мәйектен дегенициз,

Қыз :
- Астарлысы опақ болады,
Үстерлиси сопақ болады,
Опагы бизге дәркар,
Сопағы сизге дәркар.
***
Жигит:
- Мәнилиниц мониси бар,
Биймәниниц не мәниси бар?
Жапалақ суқсырды илипти,
Заманлас, буныц ие мәниси бар?
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Қыз :
- Мәнилиниц мәниси бар,
Биймәнициц не мәниси бар,
Жапалақ суқсырды илсе,
Және бир суқсырдан дәмеси бар.
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***

Отыз алтыньщ бир тақеллеси болады,
Мьщын сайлаған бирин алады,
Басқасы озимизде қалады.

Жигит:
- Жуўап деген түр болады,
Ақыр түби бир болады,
Он еки қыйлы болады,
Отыз еки тақеллеси болады,
Алпыс алты гилти болады,
Сексен бес бәнти болады,
Бул жуўапты шешкен адам,
Бизлерден жуўап алады.

Қыз :
- Астарлысын анда қойдық,
Үстерлисин мында қойдық,
Гүўенлисин қойға қойдық,
Жүўенлисин атқа қойдық,
Бул жуўапты усындай етип,
Шешип қойдық,

Қыз :
- Жуўап деген түр болса,
Қыйлы-қыйлы болады,
Илим түби бир болса,
Түрли-түрли болады,
Он еки қыйлы болса,
Адамньщ он еки мүшеси болады,
Отыз еки тақеллеси болса,
Ол адамньщ отыз еки тиси болады,
Алпыс алты гилти болса,
Алпыс алты исти орынлаған адамға,
Сол жуўаптьщ сексен бес бәнти ашылады.
***
Жигит:
- Жуўап деген ҳүр болады,
Ҳүрдиц түби бир болады,
Тоғыз тақеллеси болады,
Он еки мәҳрежи болады,
Бир ушы шашақлы болады,
Бир ушы моншақлы болады,
Тапқан жуўап алады,
Таппаған қарап қалады.
Қыз:
- Жуўап деген коп болады,
Көпшилиги лап болады,
Сағасы дәрья болады,
Ақыры жап болады.
***
Жигит:
- Бир жуўап бар - астарлы,
Бир жуўап бар - үстерли,
Бир жуўап бар, гүўенли,
Бир жуўап бар - жүўенли,
Гүл аралап көрсециз,
Шақасында бүлбүл болады.
Жуўап деген гүл болады,
Гүлдиц түби бир болады,
Отыз алты қыйлы болады,
20 - Қарақалпақф ольклоры

***
Қыз :
- Нил болады,
Нилдиц суўы бир болады,
Ҳәр гәп гиц он еки аўыз имканы болады,
Қайсысын алсацыз ҳәм,
Қуда бала, сол болады.
Жигит:
- Нил болса,
Нилдиц суўы бир болса,
Ҳәр гәптиц он еки аўыз имканы болса,
Қайсысын миясар көрсек, сол болады.
***
Жигит:
- Бир жуўап бар - ақтан,
Бир жуўап бар - бақтан,
Бир жуўап бар - гүўенли,
Бир жуўап бар - жүўенли.
Қыз :
- Ақтағысын аққа қой,
Бақтағысын баққа қой,
Гүўенлисип ези н ал,
Жүўенлисин береғой.
***
Жигитлер:
- Бир жуўап бар - кеўил хошы,
Бир жуўап бар - тилдиц ушы,
Бир жуўап бар - гүўенли,
Бир жуўап бар - жүўенли.
Қызлар:
- Бир жуўап болса кеўил хошы,
Бир жуўап болса тилдиц ушы,
Гүўенлисинен ацлап отемиз,
Жүўенлисин атлап өтемиз.

www.ziyouz.com kutubxonasi

306

***

***

Қ ы з:
- Созады түйе мойнын узын талга,
Қудайым қуўатбергей шыбын жанга,
Сизден мен, ахун болсан, сөз сорайын,
Ақ орда үстиндеги неше тулга?

Ж и ги т :
-Ж ап сы з жанлы жутады,
Қол-аягы жоқ, белинен ту'тады,
Қалыц қабырғасы жез бенен қола,
Өзи гүмис, қуда ҳәмири мепен ләли,
Буны шешкен заманласларга,
Өзлеримиз жуўап беремиз.

Ж и ги т:
- Зәцги қайыс, қара сагалдырық,
Мацлайша, қос босага, табалдырық,
Кереге, алты қанат, алпыс ууық,
Шацарақ гүлдиреўиш, оғап жуўық,
Еки үзик, бир гүнлик,
Төрт туўырлық, белииен белбаў,
Арқан менен мықлаи буўдық.
***
Қ ы з:
- Бир жуўап бар
Бир жуўап бар Бир жуўап бар Бир жуўап бар -

Ж и ги т:
- Арайьща арпа екгим,
Дарайьща тары ектим,
Тилдицуш ын қойып кеттим,
Кеўил хошын алыи кеттим.

Ж и ги т :
- Аспандагы дарақ Парлап турган айымыз,
Еки қызыл алм ацызБири - сиздур, бири - биз.

***
Ж и ги т:
- Әлип, бе, те, се,
Буныц мәниси не?

***

Қ ы з:
- Әлип деген хат болады,
Берген адам қулып болады,
Шешкен адам гил г болады,
Бул жуўаптыц мәниси сол болады,

Ж и ги т:
- Гүл гүлге ашық,
Гүл Сәнаўар патшага ашық,
Еки ашық бир-бирипен,
Не себепли қашық?
Қ ы з:
- Гүл гүлге ашық,
Гүл Сәиаўар патшаға ашық,
Еки ашықтыц арасы,
Айралық себеп қашық.

***
Қ ы з:
- Аспанда дарақ,
Жанып турган шамшырақ,
Ол дарақта дейдилер,
Еки қызыл алма бар,
Ол алманы жесенлер,
Бири шекер, бири пал,
Бул жуўагпы шешкенлер,
Бирин алма, борип ал.

- арайы,
дарайы,
тилдиц ушы,
кеўил хошы.

***

Қыз :
-Ж ап сы з жаратыпты жанл ].1 жутпаға,
Ш айыр шығарыпты, гәптен утпаға,
Бул жигит дегениц алтынныц басы,
Бул жуўап дегениц жүзиктиц қасы,

Қ ы з:
- Күн болмаса, ксўилди кир басады,
Ай болмаса, адамзат адасады,
Адамныц ҳор қайсысы қулыплы сандық,
Қулыпты гилт болмаса ким ашады?
Ж и ги т :
- Ҳаўада ай болмаса, адам деширден сасар,
Ҳаўа булт болса, кеўилди гирбиц басар,
Қыз қулып болса, жигит гилтболар,
Жуўап шешпектиц мәниси сол болар.
***
Қыз:
- Адамза г, ай болмаса, адасады,
Кеўилди, сөйлемесе, кир басады,
Кокирек - сандық, аўыз - қулып,
Онып гил ги болмаса, ким ашады?
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Ж и ги т :
- Адамньщ тили - гилт, кеўли - сандық,
Сөйлессе еки адам, сонда ашады,
Иштеги барын-жоғын шығарысып,
Мақуллап бир-бйрине сырласады.
***
Қ ы з:
- Қыс болады, жаз болады,
Күн болады, түн болады,
Жуўапты бизлер сизден сорап турмыз,
Ж)^ўаптыц ага-енеси ким болады?

Бес жасаўыл, огыз еки нөкер,
Бир сақшы айдаўшысы.
Қ ы з:
- Ат болса, жигиттиц салтанаты,
Кийим болса, жигиттиц абырайы,
Отыз еки нөкер - отыз еки тис,
Бес жасаўыл - бес саўсақ,
Ақыл - табыўшы, кеўил - сөйлеўши,
Тил - айдаўшы,
Усы болар ж^уабыцныц мәниси.
***

Ж игит:
- Қыс болады, жаз болады,
Күи болады, түн болады,
Жуўапты сизлер бизден сорасацыз,
Жуўап гъщ атасы - ақыл, енеси - гил болады.
***
Ж и ги т:
- Суў сагасы не болар?
Сөз сағасы не болар?
Жол сағасы не болар?
Буньщ мәниси шешилсе,
Қудашалар, қалай болар?
Қ ы з:
- Суў сағасы булақ болар,
Сөз сағасы қулақ болар,
Жол сағасы туяқ болар,
Бул жуўаптыц мәниси,
Түсинсециз, қуда баллар, усы болар.
***
Ж и ги т:
- Ат жақсысы - яўмыгы,
Тон жақсысы - маўыты,
Огыз еки нөкер, бир сәркарда,
Бул не болар мәниси?
Қ ыз :
- Ат жақсысы - аўмыты,
Тон жақсысы - маўыты,
Отыз еки нокер - огыз еки тис,
Сәркарда деген тилицдур,
Усы болар мәниси.
н-л-х-

Ж и ги т:
- Ат жақсысы яўмыты,
Кийим жақсысы маўыты,

Ж и ги т л е р :
- Бул әлемде бир дарақ бар,
Он сегиз мыц мийўасы бар,
Барлығы да нур төгеди,
Бирақ пайдасы жоқ нурыныц,
Ишинде қос анары бар,
Он сегиз мыцныц жақтысы,
Биреўиндей болмас буныц,
Жуўап сораған қызлар,
Мәнисин шешиц оныц?
Қ ы з л ар:
- Бул олемде бир дарақ бар дегенициз
Жер менен аспан болар,
Он сегиз мыц мийўасы бар дегенициз
Оныц жулдызы болар,
Барлығы да нур тогеди дегенициз Олардыц жақтысы болар,
Ишинде қос анары бар дегенициз Ай менен күн болар,
Он сегиз мыцныц жақтысы,
Биреўиндей болмас оныц,
Бул жуўаптыц мәниси сол болар.
***
Қ ы з:
- Қырым деген шәҳәрдиц,
Ортасында қырық булақ,
Отыз еки қасқыр бар,
Оныц қасты - қой қырмақ,
Бугалық салмай қур-қурлап,
Тамға таяқ сүйедим,
Бес-бестен сыр-сырлап,
Бийбишени байға үйретгим,
Ҳийле менен хур-турлаи,
Алиыс үйрек, тоқсан ғаз,
Айланып ушар пыр-пырлап,
Еки лашын, бир суцқар,
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Тынбастан уш ар сьщқылдап,
Буны тапқан жигитке,
Ақ тосимнен ж ай берип,
Мен отыраман былқылдап,
Таба алмаған жаманлар,
Мазамды алмац қьщқылдап.
Ж и ги т :
- Қырым деген ш әҳәрин Бул адамныц басыдур,
Ортасында қырық булақ Бул адамныц мийидур,
Отыз еки қасқыр бар,
Оныц қасты - қой қырмақ Бул адамныц тисидур,
Көлден асаў усладым,
Буғалық салмай, қур-қурлап Бул адамныц жаныдур,
Тамға таяқ сүйедим,
Бестен-бестен сыр-сырлап Бул адамныц қолыдур,
Бәйбишени байға үйреттим,
Ҳийле менен тур-турлап Бул адамныц суупысыдур,
Алныс үйрек, тоқсан ғаз,
Айланып уш ар пыр-пырлап Бул адамныц тамырыдур,
Еки лашын, бир суцқар,
Тынбастан уш ар сыцқылдап Адамныц көзи менен тилидур,
Буны ш ешкен жигитке,
Ақ төсимнен жай берип,
Мен отырман былқылдап Бул созицнин уйқасыдур.
***
Қ ы з:
- Бир таўдыц баўрайында,
Ысқырады бир жылан,
Ол жыланныц аўзында,
Ўай-ўай салады он қулан,
Аҳ, дәрийг-ай, ақыл болсацыз,
Бул сөзимди тап, қудам?
Ж и ги т :
- Ысқырған жылан - бул аўыз,
Он қулан - бармағыцыз,
Жумбағыцды шешермиз,
Буған жетер ақылымыз.

***

Ж и ги т :
- Узын-узын, узын жар,
Қызыл жар астында қаражар,
Қаражар астында жылтылдақ,
Ж ылтылдақ астында пысылдақ,
Пысылдақ астында тақылдақ,
Тақылдақ пенен бирге шақылдақ,
Усылардыц мәнисин,
Айтып бериц ҳәзир-ақ.
Қ ы з:
- Узын-узын, узын жар дегенициз - шаш,
Қызылж ар астында қаражар деген и ц и з- қас,
Қаражар астында жылтылдақ дегенициз - көз,
Жылтылдақ асгьп 1да пысылдақ дегенициз - мурын,
Пысылдақ астында тақылдақ дегенициз - тил,
Тақылдақ пенен бирге шақылдақ дегенициз - гис.
***
Қ ыз:
- Аспанда бир дарақ,
Шақасы он еки жаиырақ,
Ж анып турған шамшырақ,
Ағып гурған бир булақ,
Ол булаққа мйясар,
О тыз еки гәўҳары бар,
Ол гәўҳарға миясар,
Еки қызыл анары бар,
Аўа, жигит, бизге айтып бериц,
Бул жуўаптыц мәниси не болар?
Ж и ги т :
- Аспанда бир дарақ,
Ол - өзициз бодады,
Шақасы он еки жапырақ Он еки мүшециз болады,
Жанып турган шамшырақ Еки көзициз болады,
Ағып турган бир булақ Ол ақылыцыз болады,
О гы з еки гәўҳарыц О гы з еки тисиц болады,
Еки қызыл анарыц Еки бетиц болады,
Бул жуўабыц шешилди,
Тағы да жуўап берсециз не қылады?
***
Қ ы з:
- Бир жуўабым бар еди,
Изи бар да, көзи жоқ,
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Бир жуўабым бар еди,
Кози бар да, ш и жоқ,
Буны шешкен жигитке,
Рахмет бар да, өлим жоқ.

Ол адамнын шашыдур,
Бул жуўаптыц мәниси,
Төрде отырғап төре жигит,
Биймәлел болса, усыдур.

Ж и ги т:
- Изи бар деген жуўабыц Үлкен гүзар жол екен,
Көзи бар дегеп жуўабыц Айдыи шалқар көл екен,
Буны айтқан заманлас,
Бул жуўаптыц мониси,
Ойлап көрсек усы екен,

***

Қ ы з:
- Тамға таяқ сүйедим,
Оннан, бестен сыр-сырлап,
Тулпардан жүйрик усладым,
Қурық салмай тур-турлап,
Отыз бес аққуу, бир суцқар,
Ушады олар пыр-пырлап,
Бул жуўапты шешкен жигитке,
Өзим тигип қойглппан,
Орамал-шаршы тор-торлап.
Ж и ги т:
- Оннап бесген сыр-сырлап,
Тулпар услаў жыр емес,
Отыз бес аққуў, бир супқар,
Перийзаттан кем емес,
Бул жу)>апты шешкен жигиттиц,
Орамал-шаршы теци емес.
***
Ж и ги т:
- Бир жуўап бар, аты жулдыз,
Қуралай услап, баққан қундыз,
Еки қыз дигирман басында,
Отырады бир пулсыз,
Мыц батпаннан дәнин төгип,
Өнип-өскен бир туқымсыз,
Бул жуўаптьщ монисин шешиц,
Торде отырған аққуба қыз.
Қ ы з:
- Бир жуўап бар, аты жулдыз Ол адамньщ жаныдур,
Қуралай услап, баққан қундыз Ол адамныц көзидур,
Мыц батпаннан дәнин төккен -

Қ ы з:
- Ҳаўадан үн түсти,
Сынбайын пүтин түсти,
Бир пәлекте бес түйнек,
Еккисине күн түсти,
Үшиншисине түн түсти.
Ж и ги т :
- Ҳаўадан үн түсти,
Сынбайын пүтин түсти дегениц
Күнниц нуры болады,
Бир пәлек дегениц Бир күн болады,
Бир пәлекте бес түйнек дегениц
Бес ўақлы намаз болады,
Екеўи - күн болады
Үшеўи - түн болады.
***
Қ ы з:
- Желлеп кеткен жети атан,
Буны табар бармекен?
Ықлап кеткен алты атан,
Буны табар бармекен?
Қайрылып шөккен қара буўра,
Буны табар бармекен?
Баўыры сүтли сур инген,
Жез буйдалы нартайлақ,
Буны табар бармекен?
Егиз қозым сүйексиз,
Буны табар бармекен?
Палапан ғазым байлаўлы,
Буны табар бармекен?
Т а з ж и ги т :
- Желлеп кеткен жети атан,
Жети ағац болмасын,
Ықлап кеткен алты атан,
Алты инициз болмасын,
Қайрылып шөккен қара буўра,
Ол атацыз болмасын,
Баўыры сүтли боз инген,
Ол анацыз болмасын,
Жез буйдалы нартайлақ,
Ол сицлициз болмасын,
www.ziyouz.com kutubxonasi

310

Егиз қозы сүйексиз,
Еки емшегиц болмасын,
Палапан ғазыц байлаўлы,
Еки көзиц болмасын.
***
Ж и ги т :
- Аспанда бир дарақ,
Бири қайыц, бири тал,
Бир сабақта еки алма,
Бири шекер, бири пал.

Х ож ам ж ан:
- Ҳаўада шаршы додаланған Булт қаплады дегеним,
Жердиц жүзин суў алған Жамғыр жа)'ды дегеним,
Арқасында аўзы бар Тас дигирман дегеним,
Ортасында дәни бар Моженеси дегеним,
Суў ишинде жаны бар Балық ойнар дегеним.

Қ ы з:
- Қайыц тал дегениц - қамыслық,
Мойныц сал дегениц - жигитлик,
Шекер дегениц шай болар,
Пал дегениц қанг болар.

Қ ы з:
- Узақ жерден шац шығар,
Ол не болар, Хожамжан?
Тақыр жерде тазы ойнар,
Бул не болар, Хожамжан?
Алыс сайдан ийт үрер,
Ол пе болар, Хожамжан?

Қ ы злар:
- Ҳаўада бир дарақ бар,
Аты оныц недур?
Дарағы көп, дәрманы қайсыдур,
Ол мийўадан бул мийўа көп,
Зерли мийўа қайсыдур?
Жети дозақ, сәккиз бейиш,
Көлецке жолы қайсыдур?

Х ож ам ж ан:
- Узақ жерден шац шықса Ылақ ойын болмасын,
Тақыр жерде тазы ойын Қуўьтрмаш қуўырыў болмасын,
Алыс сайдан ийт үрсе Қурбақа сести болмасын.

Ж и ги т л е р :
- Исмициздиц аты неше?
Бармақ буз^ын бәнти неше?
Заманласлар, жуўап бердик,
Бул жуўаптыц мәнисин шешсе.

Қ ы з:
- Қамыс басы қалтырақ,
Бул не болар, Хожамжан?
Бақа көзи жалтырақ,
Бул не болар, Хожамжан?
Апалақта-жаиалақ,
Бул не болар, Хожамжап?
Ишиндеги дәнеси,
Бул не болар, Хожамжан?

Қ ы зл а р :
- Бармақ буўын бәнт болады,
Берген адам қулп болады,
Шешкен адам гилт болады,
Бул жуўаптьщ мәниси,
Усындай болады.
***
Қ ы з:
- Ҳаўада шаршы додаланған,
Бул не болар, Хожамжан?
Жердиц жүзин суў алған,
Бул не болар, Хожамжан?
Арқасында аўзы бар,
Бул не болар, Хожамжан?
Ортасында дәни бар,
Бул не болар, Хожамжан?
Суў ишинде жаны бар,
Бул не болар, Хожамжан?

Х ож ам ж ан:
- Қамыс басы қалтырақ Самал турар дегеним,
Бақа кози жалтырақ Шырақ жанар дегеним,
Аиалақта ж ап ал ақ Ас писеди дегеним,
Ишиндеги дәнеси Мәш гшседи дегеним.
Қ ы з:
- Узын-узын ҳақыя,
Бул не болар, Хожамжан?
Оннан узын ҳақыя,
Бул не болар, Хожамжан?
Тикен асты жылтырақ,
Бул не болар, Хожамжан?
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Хожамжан:

- Узын-узын ҳақыя Жол дегеним емес пе?
Оннан узын ҳақыя Суў дегеним емес пе?
Тикен асты ж алты р ақИйне дегеним емес пе?
***
Ж м ги т л е р :
- Бейиш десен, ерте турып Алла де,
Дозақ десец, бағқа кирип алма же,
Ҳауа енени шайтан келип азгырған,
Адам ата күнин басқа салма де.
***
Қ ы з:
- Ел қыдырған сыншы болады,
Ағаш қыдырған үйши болады.
Аспаида бир дарақ,
Жанып турған шамшырақ,
Ағып турған бул булақ,
Бул булақтыц ишинде,
Отыз еки гоўҳар бар,
Гәўҳардан артық жәўҳәр бар,
Бул жуўапты шешсециз,
Бирин алма, бәрин ал!
Ж и ги т :
- Дарагыцыз - басыныз,
Шашы кирпик қасьщыз,
Жанған ш ы р а қ - көзициз,
Аққан булақ - аўзыцыз
Отыз еки гәўҳар - тисициз,
Алтыннан артық ол жәўҳар,
Сойлеп турган - тилициз
Бул жуўапты шешкен өзимиз.
***
Қ ы з:
- Бир жуўабым бар еди,
Изи бар да, көзи жоқ,
Бир жуўабым бар еди.
Көзи бар да, изи бар.
Буны шешкен жигитке,
Рахмет бар да, олим жоқ.
Ж и ги т :
- Изи бар деген жуўабыц Үлкен гүзар жол екеп.
Кози бар деген жуўабыц Айдып шалқар көл екен.

***
Қ ы з:
- Қайырда жатқан ғарры буўра,
Аўзынан көбик шашады,
Умтылған менен тура алмайды,
Аўыр жүк үстин басады.
Ж и ги т :
-Қ айы рда жатқан гарры буўра,
Бул - сизиц ғарры атацыз.
Қ ы з:
- Заманыпда сүтли болган,
Шацлақтағы гарры инген,
Келип-кетип жүрген адам,
Ҳеш бири оны козге илмеген.
Ж и ги т:
- Заманында сүтли болған,
Бүғинликте нәзерден қалған,
Бул - сизиц ғарры анацыз.
Қ ы з:
- Жети атан желлеп кетти,
Жеткермейди қуўған менен,
Душпан-досты келип көрди,
Ж етпес күши, қуўған менен.
Ж и ги т :
- Желлеи кеткеи жети атан,
Бул - сизиц жети атацыз.
Қ ы з:
-Т а ў г а шыққан қарағай,
Өскен екен путақсыз,
Зәўлим бийик ала аспанда,
Адам күши жеткисиз.
Ж и ги т :
- Путақсыз өскен қарағай, қарағым,
Бул - сизиц сүмбил шашыцыз.
Қьтз:
- Сүйексиз туўған еки ул,
Жарасыпты баўырға,
Талаикер болган адамныц,
Қолы жетпес услаўга.
Ж и ги т :
- Сүйексиз туўган еки ул,
Бул - қыздыц еки емшеги.
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***

С ады қ ш айы р:

Қ ы з:
- Түс көрдим бүш н түнде, не яқшы түс,
Қолымда жипек баўлы қырық қара қус,
Қолымнан қырық қара қус кетти ушып,
Жигитше, шайыр болсац бул сөзге түс.
Ж и ги т:
- Кийгени бай қызыньщ пилледағы,
Қәдири қыз-жигаттиц түндедагы,
Сен қашан қырық қара қус асырадыц,
Баяғы қырық күн өткен шилледагы.
Қ ы з:
- Жумбақты айтыўшы едим дүрдей етип,
Ашылган сабағынан гүлдей етип,
Сьщғырлап отыз мерўерг жерге түсти,
Адамға қәдир билген биреў еди.
Ж и ги т:
- Көрдиц бе бул бәлениц киназасын,
Ким өлсе, басында оқыр жаназасын,
Сен нағып оныц бәрин жерге төктиц,
Бул отыз күн адамзаттыц оразасын.
***
Қ ы з:
- Жуўап деген түр болады,
Оқыў түби бир болады,
Он еки тақәллеси болады,
Үш муқаллеси болады,
Буны шешкен жуўап алады,
Шешпеген отырып қалады.
Ж и ги т:
Он еки тақәллеси дегениц - он еки саат,
Үш муқәллеси дегениц - үш күн болады,
Бизден сорасац шешими усы болады.
***
Р әм ш ай ы р :
- Игрим салпаў,
Төрт лаў-лаў,
Ялғыз шыц-жыц,
Еки дүц-дүц,
Ол не болар?
М әм б етн и я зд ы ц Т өр ен и яз
Шымбайдыц ҳәкими ол Төрениязға,
Арзым бар айтайын, буны тыцласын,
Ағалық ағладур көп биләғ! азға,
Мәртебесин ашып, игәм оцласын.

- Игрим салпаў дегениц,
Мен ойлайман наўа деп,
Ялғыз шыцжыц дегениц,
Шығырға қосқан байталыц,
Сен отыра бер аўа деп,
Суў шалац менен қыр шалац,
Көмеш пенен ширишиц,
Сонда гөртеў болады,
Излеп жүрсец даўа деп,
Еки дүц-дүц дегениц,
Уртыцныц еки басы екен,
Бузылып кетсе жылайсац,
«Я Нәйлаж, баба!» деп.
***
Қ ы з:
- Отырған жерим ой-шуқыр,
О не болар, жецгежан?
Басқан жерим бай шуқыр,
Бул не болар, жецгежан?
Оц қолымда тақ қайыс,
О не болар, жецгежан?
Үйдиц алды шоқ қамыс,
Бул не болар, жецгажан?
Шеп қолымда жуп қайыс,
Ол не болар, жецгежан?
Еситкиц алды жал қамыс,
Бул не болар, жецгежан?
Ж е ц ге с и :
- Басқан жериц бай шуқыр Турган бир жериц болмасын,
Отырған жериц ой-шуқыр Ат көлшиги болмасын,
Оц қолыцда тақ қайыс Ол қамшысы болмасын,
Шеп қолыцда жуп қайыс Ат жүўени болмасын,
Үй артында шоқ қамыс Ат қуйрығы болмасын,
Есиктиц алды жал қ а м ы сАттыц жалы болмасын

лы сқа ай тқан ж ум бағы
Арзы айтпақтан мурад - айтпақ сөзим бар,
Мәниси көп турур, болсын хабардар,
Ол нәмәрсә, бизге болып тур дәркәр,
Шуў нәмәрсә буў хат ишидә, ацласын.
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Өзи ҳәким, қолында бар лаўазым,
Арзы айтқаниыц арзын питкермек лазым,
Бийкәр сөз емесдур бул айтқан сөзим,
Жәҳд әйләйун, буньщ сонрын соцласын?

Ацсат емес отырмагы, гурмагы,
Өзи турар дейиб пәний қылмасын.
Бузылғанда ал гы бәнттен бузылар,
Язылғанда баш-көзинен язылар,
Тургызмас, турмаса, баш-баша болар,
Адам уғлын андын кеўде қылмасын.

Турк о аты он жетидур әбжетте,
Алты мыц алты йүз фарсы, әлбетте,
Төрт йүз он иккидур араб нәўбетте,
Үш тил билән айтқан атын ацласын.

Ошбуў мениц айтқан сөзим ибратдур,
Ҳәркимсе ҳаслыны билмесе, матдур,
Адам ә);ладыга бир керек затдур,
Сәҳибтәмиз болса, буны ацласын.

Өзиниц ағзы бар, сексен беш башы,
Бәнги алты турур, он тоққыз йашы,
Көзи төбесидэ, йоқ гурур қашы,
Кирпиги тоқсандур, буны ацласын?

Қыйса бир ақшамға қәрежетини,
Питкерердур сол сораған затымны,
Дуўры баян әйлемедим атымны,
Тымсал билән билсе, муны ацласын.

Ҳор кирпиги бир башыга бәнт болған,
Сәккизин ағзыньщ үстине алган,
Тақ кирпик бул рәўиште жай болған,
Көзи төрт кеседур, м>т!ы ацласын.*

Төрени орныға қойсац Муҳаммәд,
Ниязга мүштәрәк исми-лә аҳдаг,
Ҳәрким муны биләр болса, данышманд,
Арзы етиўши исмин баян әйлесин.

Өзиниц ағзы бир, йоқдур қулағы,
Киро билмес йақын бирлә йырағы,

Бул хатты оқып, ҳеш ким шеше алмағап. Хат көп ел аралаган. Буны Қүлен болыстыц
қәйниси, билгир, өткир адам Сейфулғабиг ноғай деген шешкен. Ол хатты оқып көрип, «Мына хатта үйди жумбақ қылып жазыпты» - дейди.
***
Бурында бир жуўабый қыз болған екен. Ол:
- Мениц айтқан жуўабымды кимде-ким шешсе, соған тийемен, - дейди екен.
Оган нешше жигитлер келип, оныц айтқан жумбақлы жуўабын гпеше алмай қайтып кете
береди екен. Бир күни алдында бес жүз қойы бар, ҳәстедей ғана бойы бар, «усы қызды мен алмай, ким алады» деген ойы бар, бир көзинде оймақтай гана гүли бар, басында кийме тазы бар
шопан усы жуўабый қызға келеди. Сондага кәлдиц қызға айтып турғаны:
- Сөз-сөзден шығады,
Сөйлемесец, неден шығады,
Соз пияздыц қабығы,
Сөйлесец, зейниц ашылады,
Сөйлетип ажыратыц, қудаша,
Сизиц жуўабыцыз бар екен,
Соны шешейин деп келдим.
Қ ы з со н д а к ә л ге :
- Хан жақсы ма?
Бий жақсы ма?
Ой жақсы ма?

Дөц жақсы ма?
Сиз жақсы ма?
Биз жақсы ма? деп са\'ал берипти.
Щ о п а н қ ы зға :
- Отлақлы болса, ой жақсы.
Қоцыр салқып болса, дөц жақсы.
Эдил болса, хан жақсы.
Бир азаматтыц әрманын,
Бәржай етсециз, сиз жақсы, - деггги.
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ТЫ М САЛ АИТЫСЛАР
Е ш к и м е н е н қ о й д ы ц ай ты сы
Ешки:
- Сениц де жегениц жантақ,
Менин де жегеним жантақ,
Сениц неге қуйрыгьщ жалпақ?
Қ ой:
- Сениц де жегениц ошаган,
Мениц де жегеним ошаган,
Сениц неге қуйрыгьщ шошайған?

Е шк и :
- Менин де жегеним тал,
Сенин де жегенин тал,
Талга асылып жей алмайтугын,
Қой деген бир сал.
Қ ой :
- Сениц жегениц ақбас,
Мении жегеним ақбас,
Шек дегенде қайтпайтуғын,
Ешки деген қақбас.

С а р ы б а й ш а й ы р д ы ц ш ы м ш ы қ и ен ен а и т ы с ы
С ары бай:
- Палапаныц қызыл шақа,
Шымшық, кәрин недур сениц?
Сенлерге метзес қурбақа,
Айтқанымды есит мениц.

Ш ым ш ы қ:
- Қайсы жерден сорадыц соз?
Кории тур гой бизлерди коз,
Турпатымнан гүдерицди үз,
Зарымды саган айтарман.

Бул не заман, бул не иәсент,
Сенлерге не болды кесепт?
Мен берейин буған писент,
Қулақ сал сөзиме мениц.

С ары бай:
- Еки қанаглы торезиц бар,
Бир уяда бир озиц бар,
Зар айтып, не ғәрезин бар?
Сорасац, жуўап айтарман.

Ш ы м ш ы қ:
- Етимди шақты сур жылан,
Мен де сендей жәбир улан,
Булар шаян мийде болган,
Сорасац жуўап айтарман.

Ш ы мш ық :
- Жақсы сөзимди тыцлап көр,
Тыцлаған емес, ацлап кор,
Биз аш болдық, дән әкеп бер,
Зарымды саган айтарман.

С ары бай:
- Қалай қылажақ нийетиц?
Өлгенге мегзер келбетиц,
Персиз, қызыл шақа егин,
Соньщды корип, айтарман.

С ары бай:
- Бар шығар кепек қа)'ыгы,
Табылармекен аўыгы?
Мен де гарысы пискенниц гаўыгы,
Дон жөнин қалай қыларман?

Ш ы м ш ы қ:
- Қалай сизиц ҳалларыцыз?
Жетип гур ма қолларыцыз?
Меннен тәўир ме балларыцыз?
Соны айт, мен де айтарман.

Ш ым ш ы қ:
- Айтқаныц қуры сөз екен.
Қызыл шақа озиц екен,
Жаўдыраган козиц екеп,
Дон таппасац сен Сарыбай.

С ары бай:
-О н д а й болса, қара, шымшық,
Қасыцдагы турган тық-тық,
Сөйлесер болсац, бермаган шық,
Бул гоггги саған айтарман.

С ары бай:
- Аз айтарман, мол ай гарман,
Б\т1ын илажын қойтермен,
Сонын ушын саған айтарман,
Қолдан келер илажым жоқ.
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С ары бай ш ай ы р дьщ ж ар ган ат п ен ен ай ты сы
С ары бай:
- Қарап турсам келбетице,
Сын-сымбат ҳәм келбетице,
Не бәле болды пәрице,
Жардағы турған жарганат?
Ж ар ған ат:
- Басыцда жаман малақай,
Сөйлегениц қалай-қалай?
Сып тағасац ҳеш ойламай,
Абайлап сойле, адамзат.
С ары бай:
- Жарда отырсац жарбыйып,
Аяғыц жаман тарбайып,
Қазақы қаптай тырбыйып,
Неғып отырсац, жарғанат?
Ж а р га н а т :
- Қалай-қалай айтқан сөзиц?
Жин урғандай еки көзиц,
Қазақы қаптай сен өзиц,
Абайлап сөйле, адамзат.
С ары бай:
- Мәкап етип үлкен ойда,
Қапдай таптыц бундай пайда?
Гүллән пәриц қалды қайда,
Жардағы турған, жарғанат?
Ж а р га н а т :
- Жуўап берсем усы сөзге,
Мен жөнимди айтсам сизге,
Қысым егкен па гша бизге,
Сонлықтан жоқ болды порим.
С ары бай:
- Күнлердиц жүзи думанда,
Патшацыз бар ма булманда?
Я сорады қай заманда?
Ж ардага турған, жарғанат?
Ж ар ған ат:
- Бир қудайга мен жылаймап,
Бизге бурын қысым қылғап,

Патшаныц аты Сулайман,
Сонлықган жоқ болды пәрим.
С ары бай:
- Сулайман екен пагшацыз.
Жоқ ҳәм қуйрық, қанатыцыз,
Патшаға қандай гүнацыз,
Болып еди, жарғанатым?
Ж ар ган ат:
- Қусларды иатша жыйнаған,
Шийрин жанларын қыйнаған,
Алды менен бизди жулған,
Сонлықтан жоқ болды порим.
С ары бай:
- Не себеп, патша жулдырды?
Шийрин жаныцды қыйдырды?
Пәрицди сениц не қылды?
Хабар бер буннан, жарғанат?
Ж ар ған ат:
- Мен айтсам пагша тилегин,
Көгерген қайқы ийегин,
Ҳәмме қуслардыц сүйегин,
Ж ыйнамақ болды, адамзат.
С ары бай:
- Сонша қусты қырдырғанда,
Жас жанларын қыйдырганда,
Қус сүйегин жыйдырғанда,
Не қылар екен, жарғанат?
Ж ар ған ат:
- Қустыц сүйегин жыйдырыи,
Ҳәммесин жерге үйдиригх,
Күл қылып, борин күйдирип,
Жоқ қылмақ патша, адамзат.
С ары бай:
- Арқа жаққа аўыстым,
Бул жерге зордан қуўыстым,
Айтып созимди таўыстым,
Жолларыц болсын, жарғанат.
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Оразш а ж ы раўдьщ өз сазы м ен ен м е н е н ай ты сы
О р а зш а ж ы р а ў :
- Жеткенде жигирмага бурацузадым,
Топ көрсем, жүйрик аттай туралмадым,
Өзиме жөн көринип қылған исим,
Не бар, не жоқ, биле алмадым.

Адам жоқ дүньяпы тамамлаган,
Бәри де деми жетип, ақыры кеткен,
Ислейин ақыреттиц енди ғамын,
Қасыма енди қайтып келме, деймен.

Жигирма бес ол да соған жақын екен,
Өзице еткен исин мақул екен,
Отызға соннан өтип жетип келсем,
Басымда толып турған ақыл екеи.
Отыздьщ тап үсш не шығып алып,
Айтысқан сазы менен Оразекец.

С а з:
- Айтасац таслайман деп мени неге?
Киргиздиц талай жыйын-мерекеге,
Отыздыц отырысы деп от басында,
Сүйенериц болғаным жаманбеди?
Әйтеўир отызды да жас көресец,
Ер жигит қартаймас елиўде де.

Сазым, меи таслайман сени, деймен,
Дүньяға талай жақсы келди, деймен.
К үнхож аны
«Шөк» дегенде шөгермисец?
Көп жасаған түйе екенсец,
Тоқтамыстан аррағырақ,
Шьщғысханды билермисен?
Сизге айтаман, түйе жора,
Бир көзиц көр, арқац жара,
Пирициздур Ойсыл қара,
Оны, нарым, бйлермисец?
Жанлық гшри - Шопан ата,
Малдыц пири - Зәцги баба,
Жылқы пири - Жылқышы ата,
Оларды ҳәм билермисец?
Патшалық жол сеннен қалған,
Қусты жыйнап заўал салған,
Жер жүзине патша болған,
Сүләйманды билермисец?
Түйе болсац малдап озған,
Буўра көрсец арқац қозған,
Шилпе-шилге көзиц тозған,
Бәрин, түйем, корермисец?
Қозғалмайсац, тийгендей оқ,
Мойыныцда әжел қурық,
Айтқанымнан хабарыц жоқ,
Бир жуўабын берермисец?
Шылбыр емес, буйдац аўыр,
Қуртлар жеген қатпа баўыр,

тү й еге сораўы
Өзиц арық, арқац жаўыр,
Туўғаныцды билермисец?
Шыцғысханнан беррегирек,
Мәдеминнен аррағырақ,
Кийип өткен зер-зербарақ,
МәдирейР1М ханды билермисец?
Адамзат пенен исиц жоқ,
Ийелер сени кисиц жоқ,
Аўзыцда жалғыз тисиц жоқ,
Жантақ жеўди билермисец?
Ойлап, ойлап, ойлап турсам,
Шәҳәрге пайтақ жар урсам,
Төбелеп ет қылып сойсам,
Насыбай пулы болармысац?
Патшанын сенсец жас малы,
Уқсаған малға дусмалы,
Мәдемин ханныц бас малы,
Жеги атацды билермисец?
Жаҳаниыц келген апаты,
Шахныц берген бизге аты,
Хийўа ханныц зияпаты,
Жол қәрежет болармысац?
Семирсин деп жем берди ме?
Жем берсе де кем берди ме?
Қацтарыпты, дем берди ме?
Буны, нарым, билермисец?
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Кел дегенде келермисец?
О г жеймен деп жүрермисец?
Көзиц соқыр суусармысац?
Усы ўақытта өлермисец?

Буннан жақсы кеткен босқа,
Көп жасаган түйе екенсец.
Айры өркеш, келбегиц зор,
Көп жас минип, қурыпгы тор,
Қартайғаада болыпсац қор,
Заманыцда түйе екенсец.

Сен де қуурап қалған гикеш,
Агқосшылар, буйдасын шеш,
Қара буўра, қыйсық өркеш,
Заманыада түйе екенсец.

Сеннен туўған тайлақ болса,
Бул да берген сыйлық болса,
Төлиц менен байрақ болса,
Өнип-өсер түйе екенсец.

Өспей, шықпай қалған жүниц,
Өзи жасық, арық етиц,
Ҳарам өлип, дүзде кониц,
Қалатуғын түйе екенсец.

Көп жасаған туйе олжа,
Мақтымқулыдай алдыц болжа,
Әўере болған Күнхожа,
Коп жасаған түйе екенсец.

Күлки болып ярға, досқа,
Шежиредеги қалған нусқа,

АИТЫ СТАН ҮЗИ Н ДИ ЛЕР
***

- Есиктиц алды Таллық,
Секирип ойнар жанлық,
Бир кеседен шай ишкен,
Татыўлыққа тааллық,
Сизлер жуўап берсециз,
Бизлер қол қаўсырып алдық.

- Бириц үлкен, бириц қурдас,
Бириц киши, бириц жас,
Тац да атып жақын келген,
Жуўап күттик, заманлас.
***

***

- Сиз де мацлайсыз,
Биз де мацлайсыз,
Гә ацлайсыз,
Гө ацламар!сыз,
Сиз де оқ гийген жаралы,
Биз ҳәм қатынбыз қаралы!

- Есиктиц алды салма,
Бойларыцыз талма,
Бизден жуўап сорасацыз,
Мәплерицизден қалма.
***

***

- Қардан ақ нәрсе жоқ,
Усласац қолыц тоцдырар,
Қазаннан қара нәрсе жоқ,
Ишсец қарныц тойдырар.

- Жол үстинде байтерек,
Шақасы сынса керек,
Сениц менен сөйлеспеге, қуда бала,
Әндийшели тил керек.

***
- Ақ адамныц қара адамдай ҳуўшы болмайды,
Ақ гүлдиц қызыл гүлдей заўқы болмайды,
Ақ сыйырдыц қара сыйырдай сүш болмайды,
Сыйырбас өгиздиц кдра огиздей күши болмайды.
***
- Арпа-бийдай ақ болады,
Сары қаўын қақ болады,
Сары майга былғаған,
Сөктиц дәми жоқ болады.

***
- Сизлер бийик, сизлер пәс,
Айтысайық дәсме-дәс,
Жацагы гәпке түсинбедик,
Қайтарып айт, заманлас?
***
- Бағман бағ көтереди,
Қаўыншы шартақ көтереди,
Шәўжейлиниц жигитлери,
Төрт лампасыйды алыи,
Партақ көтереди.
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Қуда бала, ҳаўалай берме,
Тайыгт кетер зәцгиси.

***

- Бийикнен деп та)>да жоқсац,
Жантақпан деп баўда жоқсац,
Адамман деп, гәп айтасац,
Тири болып, санда жоқсац.

***
- Бизиц қаўын пэлекледи, қайнаға,
Сени қудай ҳәлекледи, қайнаға,
Бизиц салы қылтықлады, қайнаға,
Сени қудай мылтықлады, қайнаға.

***
- Сыртым ақ деп лаи урасац,
Аўзы бүрмели қалтасац,
Силтегенде кеспейтуғын,
Қалайыдан соққан балтасац.

***

***
- Тық-тыққа тумаў тийгендей,
Пышыққа пишен аргқандай,
Шымшыкқа шилтер таққандай,
Арба жолда өцкигендей,
Дегершик пенен мала басқандай,
Қуда бала, аяқ басыўыц қалай-қалай?
***

Қайдан қәйним жууап аласан?
Бизин менен жууап айтыспаға баласан гой!
Бизинмененжуўап айгасаман депжүргенде,
Аяғымыздып астында қаласан гой!
***

- Бир жуўап бар төрттеи,
Бир жуўап бар бестен,
Неге жуўап сорап отырмыз,
Усы қусаған нестен?
***
- Хийўалыттыц бэцгиси,
Ешектиц бсэлар ҳәцгиси,

***
- Әткөншекке барғанныц,
Бири гебеди, бир теппейди,
Қайтып келген қудашаныц,
Аўзына күши жетпейди.
***

- Аягыцьпға кийген етигағщз кишкене екен,
Оны да өзицизге ылайғлқлаи пишкен екен.
Козициз соқыр, бетициз бужыр,
Қудайым изицизге қунтыйып түскен екен!

***

- Атац минбеди арғымақ,
Шешец минбеди аргамақ,
Сениц ҳәддицпен бе, қуда бала,
Үлкен жаптан ғаргымақ?

- Аўзыцызда палыцыз,
Жүзицизде қалыцыз,
Бизден жуўап сорасац,
Хош-аллияр, барыцыз.

***

- Аўтлздт.тц игтти урадай,
Мурыпныц иши турадай,
Көзиц жылтырап тур,
Түнги жапған шырадай,

***

***

- Қап көтерген «ҳәўип» дейди,
Мал суўғарган «шәўип» дейди,
Әкец сениц қалай өлди?
Шешец сениц тәўип дейди.

***

- Жигит деген жипек болар,
Елей берсец, кепек болар,
Сөзге сөз қайтарып айталмаған,
Есиктеги гүрек болар.

- Ҳаплықпацыз, күнликши,
Үстицдс күнлик шапаныц,
Отырыспада таныймыз,
Жигиттиц жақсы-жаманын,
Бий улындай попсы етесец,
Тилим-тилим болып шапаныц.
***
- Өцирице таққаныц өцир моншақ,
Қыяттыц жигитиниц бэри бойдақ,
Бәри бойдақ емес-а\', жары бойдақ,
Солардтлц ишиттде бизитI қ\рдас ғарры бойдақ.
***
-Т ер д и м бағдыц алмасын,
Бердим жуўаитыц ағласын,
Бизден жуўап сорасац,
Оразгүлден басқасы,
Жолларынан қалмасын.
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Бизден жуўап сорасац,
Кете бериц жол менен.

***
- Сәҳәр жүрип, баў аларман арпацнан,
Мәс келин жүриппен, сенин арқаннан.
***
- Бизиц кеўлимизде жоқдур қыйлы-қал,
Айтайын сизлерге, қызлар, арзы-ҳал,
Бул ж}гуапты ҳәмме бизге силтесе,
Жууаи болсын, қызлар, сизге биймалал.

Ш екшек келеди шел менен,
Зулпын таўлайды гүл менен,
Сизлер айтсацыз тил менен,
Бизлер алдық кеўил менен.

***

Шоманайдыц суўлары,
Ақ, қара бас қуўлары,
Бизден жуўап сорасац,
Кете бериц биймәлел,
Қазаяқлыныц қызлары.

- Бойларымыз аласа,
Кийгенимиз алаша,
Отыраман десецлер,
Ойын-күлки тамаша,
Отырмайман десецлер,
Өзлерин бил, қудаша.

***
Койлекшели бедеў аг,
Бег жигиттиц нышанасы,
Жалац аяқ, жалац бас,
Жаз айыныц нышанасы,
А манл ы қ-есе! (л ик сорасқан,
Адамгершиликтиц нышанасы.

***
- Арбаньщ асты аласа,
Отырган жеримиз тамаша,
Бизден ж\Ч7ап сорасаныз,
Кете бериц, қудаша.

***

***

Қалада бар алмалар,
Қызыл шырайлы талмалар,
Бизден жуўап сорасац,
Бар, кеге бер, қалмакдар.

Суў агады салмадан,
Агадан сөз қалмаған,
Жүзлерициз қызылды,
Базардагы алмадан,
Бизден жуўап сорасац,
Жуўап болсын Алладан.

***
Хан қасында болады екен қараша,

ҚыЗ"Жигиттиц излегени тамаша,

***

Жасы үлкенлер «жуўап бер!» деп буйырды,
Хош келипсиз, бизден жуўап қудаша.

- Жуўан деген дәсме-дәс,
Бири бәлент, бири пәс,
Бизден жуўап сорасац,
Хош-аллияр, заманлас.*

***

***
- Ғош жигитке болар аҳыў-зарыцыз,
Ақ сийненде бардур алма-анарыцыз,
Жуўабымды ҳүрмет пенен алсацыз,
Бизден жуўап болсын, қызлар барыцыз!
***
Патшалар қурар салтанат,
Жалгыз жаным аманат,
Ьизден жуўап сорасац,
Бар, кете бер саламат.
***
Шекшек келеди шел менен,
Қазыў қазады бел менен,

***

А қы л ыў-парасат,
Сабырыў-корамат,
Бизден жуўап сорасацыз,
Барыцыз сағыў-саламат.
***
Бир жуўаи бар, «пей» жуўап,
Бир жуўап бар, «тей» жуўап,
Бир жууап бар, «сей» жуўап,
Кайсыеын к.длесениз сол жуўлп.

Сизден әдеп, бизден жуўап,
Тил қайырыўын бериц жуўап,
Заманлас мәптен қалмасын,
Бир айланып келсин ж\ўап.
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***

Бир жууап бар, орайы,
Бир жууап бар, сарайы,
Бир жууап бар, қудайы,
Қайсысын аласыз, қудашалар?

Бир жаптьщ сағасы,
Қырық жап болады,
Қырық жигиттиц ағасы,
Бир жигит болады.

***

***

Суу сағасыз болмайды,
Жигит ағасыз болмайды,
Қыз жецгесиз болмайды.

Сөз әлемге шашылар,
Қара қой ишинен тынар,
Ағаш буўыннан сынар,
Деген екен, қуда бала!

***

***

Түби жуўан қараман,
Еки айрылса, тал болар,
Бир адамға еки адам гәп айтса,
Ақылы ҳайран, лал болар.

Жылан жыласар болар ма?
Жылқы гүйсер болар ма?
Жецгеси жоқ қызлардап,
Жуўап сорар болар ма?

***

***

Жайлаўдьщ шацы шықпас,
Жалгыздьщ үни шықпас,
Жөнсиз босқа көп сөйлеме,
Мылжьщ сөз қулаққа жақпас.

Жуўап деген бир дәс,
Уттық не, угиадық не,
Гүрес деген бир дәс,
Жықтық не, жықпадық не.

***

***

Сөз сөзден ашылар,
Аўыздан дүрлер шашылар,
Жақсы адам сөз сөйлесе,
Адамньщ зейни ашылар.

Жуўап деген қудай емес,
Ағыи турған С)удай емес,
Етеклеп берер б)удай емес,
Жуўап деген ҳешнәрсе емес.

***

***

Сүймурық деген қус болар,
Сийнелери гүмис болар,
Заманластан гәп еситип,
Уақтым мениц хош болар.

Бағ мәнисин билмеген,
Шақасына зил кел гирер,
Гәп мәнисин билмеген,
Адамга намыс келтирер.

***

***

Көз қумарға тоймайды,
Кеўил дийдарға тоймайды,
Заманлас иенен огырсац,
Ҳәргиз мийриц қанбайды.

Сыйласыцыз, сый кисимен,
Сыйла.масац, бир кисимен.
***

Сөз билгенлер сөйлесин,
Сөз билмегенлер не десин,
Сизлердей адам отырғанда,
Бизлердей адам не десин?

Ҳәр гүлдиц ийиси бар,
Ҳәр сөздиц мәниси бар,
Алмадан болған шақаныц,
Алпыс еки былғаўы бар,
Түрме буўған жигиттиц,
Мақпалдан шылғаўы бар.

***

***

Есик алды әлўан терек,
Өсер-кетер ырайына,
Саясы қырық қәдем жерге түссе,
Ким келмейди панайына.

Қыз дегениц қызыл гүл,
Жигит дегениц бир бүлбүл,
Алдыцызға келиппиз,
Ҳәрне қылсац өзиц бил!

***
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***
Үйден шықгым бадам менен,
Бир дәсте гүл, кәдем менен,
Аўызықды ким жаўып тур,
Сөйлеспейсиз адам менен?

Бир дегеним шек-шек,
Еки дегеним шек-шек,
Сойлесе қыз сойлесин,
Тыныш отыр келиншек.

***

***

Бизин усынған кесемиз тынып тур ма?
Тынғанын ол заманлас билип тур ма?
Бир кесе берген шайды алалмастай,
Қарындастыц динкеси қурын тур ма?

Жаз кийиўге шекпен керек,
Керилип урыўға кетпен керек,
Бир аўыз жуўап билмеген жигитке,
Есиктен шығып кет, деў керек.

***

***

Кесе берсец, толы бер,
Орта кеседен бийзарман,
Ҳәрне берсец, ҳәзир бер,
Несийеден бийзарман.

Отырыспамыз питкен жақсы,
Тезирек үйге жеткен жақсы,
Жуўап билмейтугыи менен отырғаннан,
Жүриқ қызлар, кеткен жақсы!
***

Әрмансыз дүньяда дәўран сүрейин,
Мудам қызлар менен ойнагг-күлейин,
Жасы үлкен, жасы киши болса биймәлел,
Бул қызларға өзим жуўап берейин.

Алма багқа киргеним жоқ,
Багда гүллер тергеним жоқ,
Өзим болсам нәўше қызбан,
Жуўап урып көргеним жоқ.
***
Ақ гүйениц қәтеби,
Артыўлы да, тартыўлы,
Қоцыратлыныц қызымыз,
Жуўап билмеймиз жартыўлы.

Боянда да сары бар,
Сары койлек жеци тар,
Сөз мәнисин билмегенге,
Жуўап бериў неге доркар?

***
Есик геғи «е» дейсец,
Еситпеймен, не? —дейсец,
Шақмақлы қураш кийсецде,
Кешеги жүрген гедейсец,

- Артыўлы да, тартыўлы,
Соз билмеймиз жартыўлы,
Көрмесек те таныймыз,
Сиз қусаған мартуўды!

***

***

Бизиц аўыл қа)'ында,
Нец бар бизиц аўылда?
Аўырсам да келмедиц,
Кет садаға са)'ымда.

Көлге питкен жекенсец,
Келбетиц келген екенсец,
Аққуба қыз екенсец,
Азамат сыйлайды екенсец.

***

***

Қонақ қонар болар ма үшке дейин?
Жайсыз қонақ жатар ма түске дейин?
Астыцдағы төсегимди өзиме бер,
Маған десец, жата бер кешке дейин.

Сыйыр-сыйыр, сыйырды,
Сыйыр мурнын жыйырды,
Шай сораған мен емес,
Жасүлкенлер буйырды.

н-ч-н-

***

Келип едик лап пенен,
Кете алмадық бап пенен,
Гүнасыз келген адамды,
Салып қалдыц саи пенен.

Астыца мингениц қасқа тай,
Көк шапаныц оған сай,
Биреў жарлы, биреў бай,
Аўадағы, қудам-ай!
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***

***

А)'ыл алыс, жер шалғай,
Жете алмадық жаяулап,
/ 1әрья толқын, күн самал,
Өге алмадық таяўлап.

Ҳәрким усга болар сөзге,
Ҳәмме жақсы қумар козге,
Бирге отырған жигитлер,
Дегиш етиц қатар қызға.

***

***

Қалаға барыппедин?
Баққалга дарыипедиц?
Үш шайы қара 1ецге таппастай,
Қуда бала, ғәриппедиц?

Есиктиц алды талма,
Қатарда ағар салма,
Бир-еки саўыр шығар десек,
Котере са}ы р бар ма?

***

***

Сен де турсац, тикейип,
Мен де турман, тикейип,
Жерге түскен қамшыны,
Ким алады енкеймп?

Қумыры деген қус болады,
Порип тартсац бос болады,
Себеп иенен, замамлас,
Бир-биреўге дус болады.
***

***

Бир аўыз әцгимениц,
Он аўыз лийкиии болады,
Онсери шортаниыц,
Сийсери гүртиги болады,
Әцгммени ацламаған,
Қыздыц да қыйқымы болады,
Үш қулаш арыстыцда,
Үш қарыс булқыпы болады.

Бизлер кегей, сизлер тогып,
Тоғын басар, ийттиц б...н,
Б...ТЫ басы п үйге кирген,
Жаца билдик пәмицниц жоғын.
***
Биреўдиц мейли алады,
Биреўдиц мейли алмайды,
Бунша тежей берип,
Сендей урғашы,
Жайыца қарап,
Оылра бергенде не қылады?

***
Ат дегендей атымыз жоқ,
Мингенимиз тай гана,
Сөз дегендей созимиз жоқ,
Айтар сөзимиз аз ғаиа.

***

***

Тартыўлыныц ж и 1и глери,
Талма гана келеди.
Талшыбықтай буралып,
Қыдырмаға гана келеди,
Табылса таныс болады,
Табылмаса не қылады,
Тартыўлыныц жиш тлерисиз бе?

Жуўап ай гсац ашып айт,
Ший түбинен қашып айт,
Ж\уап деген жылқыдай,
Жүрегицди басып айт.
***
Үйимиз жоқ, ақ отаўда жатамыз,
Асқатыгымыз жоқ, сүт қа гамыз,
Нақылға шебермиз, жуўапқа шортақпыз.

***
Ол ҳәўли болмаса, бул ҳәўли,
Қаршыға болмаса, шәўли,
Бермесе, тлфыц жигитлер!
Үйге барып-ақ, шай ишемиз.

***

***
Жуўап деген ат емес, атац емес,
Жылтыратғли жапқандай шапан емес,
Хош келдиц, хош мирәт сөзиц болса,
Заманлас, жуўап деген ҳеш гәп емес.

Биз де баты р болармыз,
Атқа кисен салармыз,
Бүгин жарлы болсақ га,
Бир күн иске жарармыз.

***
Бирициз үлкен, бирициз қурдас,
Бирициз киши, бирициз жас,
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Танныц атыўына да жақынлады,
Жуўап күгемиз, заманлас!
***
Аўзымызда палымыз жоқ,
Жүзимизде қалымыз жоқ,
Сизиц бергеи шайыцыз ушын,
Жуўап урар ҳалымыз жоқ.
***
Теўип жиберип ояғын,
Жеп жүрме оныц гаяғын,
Сымбаты сол, сыны сол,
Сынаймыз буныц қаяғып?

***
Дегишпели жигиглер,
Дегиш пеге келеди,
Деги 111песиз ж иштлер,
Гөже ишпеге келеди.
***
Төрде отырған төрт яр,
Төртеўиц де Шәрияр,
Қапталдагы қазылар,
А галыгыц тағы бар,
Сақалыцныц агы бар,
Шешпе жуўапты не билсин,
Жан қалтаца садып ал.
***

Қара қус деғен қус болар,
Пәрин жулсац бос болар,
Сендей достым шай берсе,
Кеўлим мениц хош болар.

Астымызда алашамыз,
Гәп қоспага гамашамыз,
Биз де сизге арзыў едик,
Қашаи сизге ушырасамыз?

***

***

Қауыниыц жамапы агызда қалады,
Жақсысын адам алады,
Жуўап билмеген жигит-қызлар,
Сол жерде отырып қалады.

Белицди буўганыц еки қарыс белбеў,
Оғанда қойғаныц гөрт қары шашақ,
Айтқан созлер кәр етпейди,
Сеннен ҳайўан жақсырақ.

***

***

Жуўап деген болыўы керек,
Ж игитдеген миўалы терек,
Жанағы жуўапты шешсециз,
Биздер де үйге қай гар-ек.

Аўылымыз елден ерек,
Аўылымызда бар мийўе терек,
Отырыспаны аяқладык,
Еиди бизге жуўаи керек.

***

***

Кене^ес қызы көндемли келер,
Ақшамлы сөзге жөндемли келер.

Пәр-пәрайым, парайым,
Бизге айгасыз ҳәрдайым,
Бизге айтқанша, жецгеме айт,
Жецгем билер жагдайын.

***
Жуўап дегеи үш бөлар,
Ушып жүрген кус бөлар,
Заманласқа жуўап айтсац,
Күнде-күнде келгиш болар.
***
Жуўап деген дүр болады,
Шақалары мыц болады,
Шақадары мыц бодса да,
Мәкилери бир болады.
***
Агашта бар аша,
Аманбысац, қудаша?
Сизден жуўап болмаса,
Бизден жуўап, қудаша.

***
Қумнан қоян қашса керек,
Жүйрик тазы илсе керек,
Өзлерицдей нәўше қызлар,
Ол жуўапты билсе керек.
***
Есик алды агын дәрья,
Болсац бүлбүл, багда сайра,
Бул гәиищшц соцын ойла,
Кимге зәлел, кимге гтайда?
***
Ҳәр ким уста болмас сазга,
Нама жагар қумарпазга,
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Бирге отырған ер жигитлер,
Дегишип отыр қатар қызға.

Мәўжирейди деп еситемиз,
Мүнәсипли сөз бенен.
***

Бир жуўап бар, еситиц.
Айтайын сизге биймәлал,
Сазы-сәўбег, отырыспақ,
Көп ғәниймет, бир кәмал.

Жигит болсац шоқ жүрек,
Бизден саган сөз керек.
Берген жуўапты шеше алмасац,
Отырысма неге ксрек?
***
Қарағай найза дәстицизге,
Ҳәўес болдық сестицизге,
Жу\’ап алалмастай жигитлерди,
Ким окелди үстимизге?

Кийген тоньщ елтири,
Ҳеш жеринде жоқты кири,
Аман-есен отырсыз ба,
Ақсақал ағамньщ кемпири?

***
Ушқан қус неге пырылдайды?
Қанаты неге шырылдайды,
Мынаў отырган заманласлар,
Мәыиссиз неге сыбырлайды?

Жецсиз койлек киймеслер ме?
Кийгеннен соц тозбаслар ма?
Қатар заманласлар келгенде,
Ҳәм отырып турмаслар ма?

***

***
Астыцда атъщ жоқ, қамшы саласац,
Қолыада қусыц жоқ, қыйқыў салсац,
Берилген жуўапты шешип алалмай,
Тец қуроы-қурдаслар, қайда барасац?
***
Жуўап деген шарым-шарым,
Бақша етип, қазсац қарым,
Бул жуўапқа түсинбегенниц,
Еси жоқ, ақылы жарым.
***
Гүл жузиктиц қасына,
Гәўҳарды қойсац, тец болар,
Аргымақ аттьщ қасына,
Ешек байласан, зәц болар,
Биймәниге гәп айтсац,
Кейнине жегпей 1-үм болар.
***
Шайлы, гемекили жигитке,
Жигит-желец үймелейди,
Шай, темекиси жоқ жигитке,
Қара шыбын үймелейди.
***
Көлден үйрек ушады,
Араласып ғаз бенен,
Заўқы-сапа сүреди.
Гүзи, бәҳәр, жаз бенен,
Қыз бенен жигит отырса,

Алдыцғы кемениц азнасы,
Кейинги кемениц азнасы,
К ен сөйлеме, қүда бала!
Кетти ғой сезицниц мазасы.
***
Ҳәр иске кетер ойларым,
Кимнен кемис бойларым,
Алмацды басып езбесин,
Алдымдағы қолларым.
***
Қуда бала7уйқылама, турып отыр,
Белице белбеўиғии буўып отыр,
Өзиц бир исик қабақ сары норсе,
Саған кимниц ынтығы қурып отыр?
***
Қызыл жьщғыл дегенниц,
Түбинде болар тамыры,
Отырыспа дегенниц,
Кейнинде болар қумары.
***
Жуўап мәжилис қурылғанда,
Ша йнек- кесе жы й ы л ғанда,
Заманласлар қатты ойда,
Берген жуўап қыйынырақ на?
***
Келиншектиц келиўин бақ,
Келгеннен соц сөйлеўин бақ,
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Түскенимизге жетй жыл болды,
Сөйлегенимиз бүгин-ақ.
***
Асқанымыз қарын,
Жеп кетициз барын,
Жақсы ас ишемен десец,
Айналып келерсиз жарын.

Қолац қара шашьщыз,
Қыйылған қәлем қасыцыз,
Аўа, заманласлар,
Дәрўазаньщ аўзын таппай,
Сергиздан болды басымыз,
Келген жигитлер шықсын десециз,
Дәрўазаны ашыцыз.

***
Ай болмаса, адамзат ақылдан адасады,
Күн болмаса, кеўилди кир басады,
Көкйрек сандық, а\т1з қулыи,
Гилт болмаса, қулыпты ким ашады?
***
Биримиз қайыц, биримиз тал,
Биримиз шекер, биримиз пал,
Қудашадан жуўап болды,
Турыц жигитлер, аллияр.
***
Ҳаўадам ушқан қос қана г,
Аягында бос қанат,
Хош келипсиз, қуда бала,
Қайта бериц жай-парахат.
***

Жуўап бердик, алыцыз.
Ақ сийнецде қолыцыз,
Бизден жуўап сорасацыз,
Жа й-пара хат ба р ы цы з.
5*- 5* - *

Жаз кийерим жалац тон,
Қыс кийерим постын,
Отырғаннан не пайда,
Сейлеп отыр, достым?!
***
Шымшық аттым гез бенен,
Кәбаб еттим дуз бенен,
Мерекениц қызыгы,
Бес-алты аўыз сөз бенен.
**5*Астымызға тоседик,
Гилем емес, алаша,
Қудашалар сойлециз,
Бир майдан болсын тамаша.
5*-5«-5*.

Билдириўши билимдар,
Айзтырыўшы, я жаппар,
Ҳаслымыз бизиц нашар,
Бизлерде ҳәм не гәп бар?
5* 5( . *

Тец-теци менен дус болар,
Агаш басына қус қонар,
Көргенсиз деп гәп айтпақ,
Миясар ма, қудашалар?

Дәне, Дәне дегенге,
Дәнемекен деп едим.
Дәни кетип, тек ғана,
Қаўыгы қалған екен ғой!
***
Ағып турған ортамызда Кегейли,
Ҳәр ким иши билсин үндемегейли,
Тец-теци менен тецлес,
Айтысайық дәсме-дәс.
***
Унды елесец кепек шыгады,
Пилледен жипек шыгады,
Ақылсыз деген адамыц,
Ш ын ақыл менен қарасац,
Ақыллы дана шығады,
Кеўилсиз болып қарасац,
Ақыллы дегениц хәм,
Ақылсыз шығады.
***
Ҳайт ҳайтлыныки, той гойлыники,
Асылған қазан, пискен тамақ,
Бизусаған сорлыныки,
Жақсы ат, жақсы қыз,
Өзицдей оцлыники.
***
Қыз - жигиттиц кепсери,
Аға тилин алмақуш ын,
Ж ецге- қыздыц ноқтасы,
Бурып жолға салмақуш ын.
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***

Күлмей гугын жигитлерди,
Бул қызлардан ким күлдирер?

Шағала колдиц шалшығы,
Бетлерге урар балшығы,
Иси-дәрти жоқ адамға,
Ийтгей қаўып сөйлеген,
Бул қаяқтыц қаншыгы?

***
Қарағай агаш қатты ағаш,
Қабыгьш алса, тал болады,
Усындай қысыныспалы жерлерде,
Сөз габалмаган жигитлер,
Тили шықпай лал болады.

***
Таўдан гаўшан аўдамаға,
Тазы менен қус керек,
Гәп мәнисин ацламаға,
Ақыл менен ҳуўш керек.

***
Арқадап турган даўылмысац?
Азшы менеп бир аўылмысац?
Айтқан сөзге түсинбейтуғын,
Ш ақмақлаған қаўынбысац?

***
Саўысқанньщ аласы,
Ағынан көп қарасы,
Адамзатқа сөз келтирген,
Қандай ақмақтыц баласы?

***
Алдыцда кемениц азнасы,
Сөз қуданыц ғазнасы
Сөйлей бериц, заманлас,
Кетти сөздиц мазасы.

***
Қуўды қуў дейдилер,
Суўды суў дейдилер,
Сорасац менин атымды,
Муратбек қайқы дейдилер!

***
Бул шайыц шай болмайды, май салмасац
Бул гәпти неге айтып тайсаласац?
Бул гөшиц гамақ болмас, көрип турман,
Үстине үйип-үйип май салмасац.

***
Үйдин көрки - сандық,
Даланын көрки - жанлық,

С и зи ч айтқан жуўабыцызды,

***

Биз ўақтында шеше алмай,
Қарыз етип алдық.

Жуўап деген гүл болады,
Бармақ буўынга бәнт болады,
Шешкен шешип алады,
Шеше алмагап жигитлер,
Орнында отырысы менеп қалады.

***
Бозға шыгар гәрқара,
Жуўап билмейди бир пара,
Берген жуўабым аз болса,
Буны да қосып арқала.

***
Шаш - жа\'ырынныц саласы,
Тис - аўыздыц қаласы,
Бул жуўаптыц мәнисин сорасацыз,
Ҳәмме жуўаптыц агласы.

***
Қыран бүркит уш ады аспап менен,
Әмиўдәрья гөгилмейди тасқан менен,
Киси яры яр болмайды,
Қанша баўырьща басқан менен.

***
Арық аттыц арқасьтна қаўын ектик,
Туқымын салмай, қарығын жардық,
Туқымы жоқарыда, түйнеги жерде,
Усыны, жигитлер, ойланып гпешиц?

***
Колди мерген бүлдирер,
Жигитти намыс өлтирер,*
***

Бир таз жигит жуўабый келиишектиц үйине барып, «маған жуўап үйрет» деп жалынады.
Сонда келиншек тазға мына жуўагпы айтыпты:
- Өзиц пошша горгайсац,
Жол үстине қонасац,
Әлҳәмдини билмейсец,
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Қулпууаллаға қол саласац!
Өзиц бир аббаз шайылық тазсац,
Сен жууапты ие қыласац?
***
Шәужейли урууынық жасы әдеўирлерге барған бир жигити жас қыздыц үйине айттырып
барады. Сонда қыз жйгитти үлкенсинип, оган астарлы мәнисге былай деп жуўап айтқан:
- Гөне болса да, сәўкелемизди кийейик,
Ғарры да болса шәўжейлиге тийейик.
***
Ертеде Өтемурат елиўлик деген адам болады. Бир күни оны Убайдулла ақсақалдыц қызы
Ымсын жай комекке шақырып келеди. Өтемурат елиўлик қызга баратугынын айтып, келисим береди, Ертецине ол бир жумысларға байланыслы комекке бара алмай қалып қояды.
Жай комектиц ертецине Ымсын Өтемурат елиўликтиц үйине барыи, оган мына жуўапты
айтады:
- Күп булт болды,
Айтқан гәплер умыт болды,
Жер соға болды,
Еккеп салы қога болды.
Астарлы жуўаптыц мәнисйне түсинген Өтемурат елиўлик ертецине жети-сегиз адамды ергип барып, қыздыц жайына комек берин қайтады.
***
Ертеде бир жуўабый ҳаял күйеўи менен урысып қалады. Ғаррысы қагты ашыўланып:
- Басқа жақларға басымды алып кетемен, - деп шатақ шыгарыпты.
Аўылдыц жасы үлкен ақсақалы оған жалынып, тәселле етеди. Сонда ҳаял гаррыга былай
депти:
- Тарысы гур атызында малынып,
Баласы жүр жигит болып қагынып,
Көп болса, тәрт-бес күн жүрер қацгырып,
Өзи-ақ келеди ғой жалынып.
***
Бурында мәнжиўлиуруўында ау1дына адам түспес Айсәнем деген қыз болган екен. Бир күии
сол қыз атызда әкесине жүўери орысып жүрсе, аўыллас жигит қасында бир жасы үлкен адам
менен киятырган кусайды. Барлық отырыспаларда усы қыздан жуўаптан жецилип жүрегин
алдырган жигит қызды корип, дым үндемей кейнине қайтып баратырса, буны керип қалған
қыз жигитке:
- Жекке егер салыны,
Қыйралап қояр тарыны,
Өзи жуўап билмесе,
Сүйреп келер гаррыны, деп, жигитги және бир мортебе жуўаптан жеципти.
***
Сыдық шайыр аўылындағы аты шыгып отырган жуўабый Перде деген қыз бенен айтысыў
ушын оныц үйине барады. Барса, қыз үйиництөриндеотыр екен. Сыдық қызга мына жуўагггы
айтып, жецип кетеди:
- А гақлы қыз Перде,
Отыра бермециз торде,
Биреў бес сыйыр берсе,
Кете бер, шырағым, ер де!
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***
Шора ҳүкимети орнаған жыллар екен. Колхозласыў Қәлли жағысқа да жетип келип, сол
колхозға ағза болғанлар ҳүкимет ўәде еткен сыйлықты алыў уш ын өл-тирил пахта планын
орынлаўға ат салысып атырған қусайды. Бирақ сол жылы суў тамтарыс болыи, нахта план
орынланбай қалыпты. Ҳәмме буғанўах-ўах деп басып шайқасыи атырса, сол аўылдыц қуўақы
бир адамы жыйналғанларға мынандай деп жуўап айтыпты:
- Колхоз болды Қәлли жағыс,
План орынланбай, кетти намыс,
Жүз процент пахта бергенде,
Алатуғын еди автобус ҳом паныс.
***
Бердақ созге жуўапшыл адам болған. Оньщ Жәмет, Палымбет деген туўысқанлары болады.
Бир күни Жәмет деген ағасы бий болыў гуўралы Бердаққа келип ойласады. Сонда ағасыньщ
сораўына иниси Бердақтыц бирден суўрып қайгарған жуўабы:
- Ғарғабай улы Жәметсец,
Боқ кетерген себегсец,
Халық та сонша қурыған екен,
Сен де бийликтен дәметсец.
***
Бир жигит ҳаялына қатал болыпгы. Сонда ҳаялы куйеўинин кеўлин алыў ушын бир куми
оған былай деп жуўап айтыпты.
- Ул гап десен, ул таптым,
Қыз тап десец, қыз таптым,
Аппақ қыздьщ ағасы-аў,
Қайеримнен мин таптыц?
***
Қарақала деген жерде туратуғын Алламурат деген шайыр жигит, жуўап айтпай, үндемей
отырған бир қызға былай деп жуўап айтқан.
- Арғымақ ат шабады, бабына 1үссе гүйинде,
Шешен жигит сөз сөйлейди меркеде, жыйында,
Қыз бала жуўап урар,
Патша болып әкесиниц ғана үйинде.
***
Омар деген жигит бир отырыспада Гүлай деген қызды (бойы кишилеў екен) менсинбей, оған
ҳәр түрли сөз айта берген. Сонда қыз жигитке мына жуўапларды айтып, озин танытпақшы
болды.
- Қус жибердим бәлент гаўдан,
Қылыш сил гедим ҳаўадан,
Нашар ҳәм болсам бағ берсе,
Журт тутажақпан Шаржаўдап.
***
Қызлардьщ жецгеси арба айдаған қәйнисине сыйлап орамал берерде мынадай жуўап айтып берген:
- Ҳа, алмасын, алмасын,
Алла деген қуллардыц,
Алды-артынан шалмасын,
Орамалды бергендей,
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Жагдайы сирә жоқ еди,
Арба айдаған қәйнимниц,
Оныц да бир кеўли қалмасын.
***
Бир қыз бир отырысгтда өзи молла, өзи қайқы Қәдели деген жигитти, мына жууапты айтып жецип қойған:
Моллалығьща қайттым,
Көзице қарай айтгым,
Бир козицниц сәўлеси, бир көзицде
Не қыламан десецде еркиц озицде.
***
Мецлибийке деген дилўар қыз тойға қызларды ертип барып отырганда, бир жигит
солемлесип турып қолын қатты қысады. Сонда Мецлийбике оган қарап мына жуўапты айтыпты.
- Ҳаўадан бир орамал түсипти,
Теце-пецгеси менен,
Бир қызға бир жигит аш ық болыпты,
Жецге-пецгеси менен,
Ҳәр ким ойнар, кисесинде қаржысы болса,
Ҳор ким тартар сыбызғыны, жүректиц дәрти болса,
Жигитликке жараспайды ғой бул х1 схщиз!
***
Бир мерекеде келте бойлы қыз бир жигит пенеи әтконшек тебеди. Ж игит қызды пос көреди,
жақтырыцқырамайды. Буны сезген қыз жигитке жуўап урады:
- Ақ теректен узын нәрсе жоқ,
Қәнекей опыц мийўеси?
Аласа терек мийўели,
Пақырларға пайдалы,
Бойым келте болса да,
Ақылым сеннен даналы,
Пашшайы тақыям бар еди,
Басгенеме тар еди,
Сендей, сендей көп жигитлер,
Изгенеме зар еди.
Ж игитуялып қалып, ҳеш норсе айта алмапгы.
***
Көмек салып, шанан сырып отырған қызлардыц үстинебир жигит келеди. Олардхлц «сабақ
илиў» дәстүри бар екен. Огап сабақ илсе, мал берип, сарпай берип, сыйлаў керек екен. Бх1 рақ
жигит қызлардан мына жуўап пенен сарпай бериўден қутылады:
- Қызлар тон тигеди пешин қайырып.
Ҳор гүйремде бир ийнесин майырып,
Бирицхғз қыз екен, үшициз зайып,
Илер болсац, ил сабақты, гөззицнен.
Ҳайран болган комекшилер ҳәммеси,
Алдында хызметкер сордар жецгеси,
Билииер-билинбес еки моммеси,
Илер болсац, ил сабақты, гөззицнен.
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***
Бурынғыўақытдары да қыз-келиншеклер үстине жасүлкен ҳәм қатар-қурбы заманласдары
келгенде орынларынан турып, сәлемлесип огыратуғын болған. Ҳәттеки, солемлесип болыўдан
орынларында отырмай, келген адамларга жаиадан төсек салып, шай ҳәм аўқат таярлаўга кирисе баслайды. Егер бул дәстүрди ислемесе, айырым жуўабый адамлар сол ўақытта жуўап
айтып ескертиў жасаған.
- Арыў гүллер солмаймекен?
Пәрегиоз койлек тозбаймекен?
Қагар заманласлары келгенде,
Қызлар отырып, чурмаймекен?
***
Бир ийшанныц еки баласы ҳаяллары себепли оз-ара мәлеллесип қалып, бир-бири менен кеп ўақытқа шекем сөйлеспей жүрген қусайды. Бир күни бир отырыспада сол аўылдыц
жуўабый жасы үлкен адамы оларға:
- Шын пирдиц баласын,
Ш айган баслар болар ма?
Беде\> атгыц үйирин,
Байтал баслар болар ма?
Сары май айыыса, дуз салады,
Дүз айныса, не салады? деп жуўап айгыпты. Буны еситкеп еки агалы-ини орынларынан турып, бир-бири менен
қушақласып көрисипти дейди.
***
Турмысты көп керген бир ғарры келиншек түскен жерге келии, былай дсп қутлы болсын
айтыпты.
- Үй ишине сыншы келер,
Үй артына тыцшы келер,
Ғаздай мойнын қайырғанлар,
Ата-анадан айырғанлар келер.
Сышны, тьщшы, айырғыш келди ме? Қутлы болсын! - депти.
***
Бурынлары аўылдыц қыз-жигитлери өз-ара шыгарыспақ етип, мейлис қурып отырагугын
болган. Усындай бир мейлисте палаў жеп отырған ец абырайлы, бас жигиттиц муртына бир
түйир гүриштиц жабысып турғанын көрген жуўабый қыз былайынша жуўап айтыпты:
- Мейлисте отырған жигигтиц хапы,
Бир аўыз гәп айтсам, тыцлацыз аны,
Сәрҳәўиз бойында қалды бир жаяў,
Бес атлы жиберин, алдырыц аны.
Ж игитбул астарлы жуўапқа дәрҳал түсинии, муртына жабысқан гүришти түсириити.
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ӘЖ ИНИЯЗ БЕНЕН ҚЫЗ М ЕЦ ЕШ ТИ Ц АЙТЫСЫ
(халық вариангы)
М ецеш :
- Молдеке, олец айтыи ҳарыдьщ ба?
Ьолмаса, жасыц жегип қарыдыц ба?
Қызыман Байтурсынныц, атым Мецеш,
Молдеке, әли мени таныдыц ба?

М ец еш :
- Үстице кийген тоныц қызыл болсын,
Моллеке, өмир жасыцузын болсын,
Енди сизден жол болсын биз сурайық,
Келипсец тойханага, жолыц болсын.

Ә ж и п и я з:
-М е н өзим өлец ай гып ҳарымадым,
Елице, бир әрманым, дарымадым,
Қазақта Мецеш те көп, Домеш те көп,
Бурыннан көрмеген соц, танымадым.

Ә ж ини я з :
- Еситтйм сен алашта бал қымбат деп,
Көрейип деп мен келдим, қапдай зат деп,
Қоймады ҳеш еркиме Мырза Қожбан,
«Тусында Ақ Мецештиц өлец айт» деп.

М ец еш :
- Молдеке, былтыр мепи көрмедиц бе?
Мениц Мецеш екеним билмедиц бе?
Қайтқанда Арал жақтан бир баламеи,
Үстиме суу басында келмедиц бе?

М ец еш :
-М е н өзим қызыл тилге журттан озган,
Коргенде олецшипи арқам қозгап,
Жатып қалган жерициен сүйрелеклеп,
«Ай гыс» деп ап келди ме Мырза Қожбан?

Ә жи ния з :
- Көринер жузиц ысык бир коргендей,
Айтысьш күни-түни бир жүргендей,
Былтырғы сул; басыпда жалацаш қыз,
Сенбедиц сынық өркеш гарры ингендей?

Ә ж и п и я з:
- «Айтыс» ден алып келди Мырза Қожбан,
Мен де сендей қыз корсем, арқам қозған,
Болгапда сәҳәр ўақты қызығым көр,
Тосацлыгым бар мениц, бирден қызбан.

М ец еш :
- Астыма мингеи атым сур қарагер,
Соргалап сур карадан агады гер,
Моллалар көрисиўди сүппет дейди,
Моллеке, корисейик, қолыцды бер.

М ец еш :
- Өлецге сеп де озсац, мен де озгаи,
Көргенде өлецшини арқам қозған,
Косилип жолым үйде жата бермей,
Келдиц бе жецермин деп мени, жазған.

Ә ж и н и я з:
- Ўолейкум-әссалам, аў, қыз бала,
Өмирицди узақ қылгай Аллатаала,
Былтырғы суў басында Мецеш болсац,
Жүрсец бе аман-есен, сен қыз бала?

Ә ж ин ия з :
- Өлецге сен де озған, мен де озған,
Коргепде өлецшини арқам қозған,
Қалай айтсац, солай айт, қыз Ақ Мецеш,
Шайтаным сескепбейди сендей қыздан.

М ец еш :
- Мен жүрмгн* аман-есен, ойиап-күлин,
Той болса, өлец айтып, дәўран сүрип,
Аман барып, есен-саў келдициз бе?
Ата-ана, агайин, жургыц көрип.

М ец еш :
- Өлецге сен де озсац, мен де озган,
Көргенде олецшини арқам қозган,
Айтыссац, зәлели жоқ, мен жецермин,
Киси жоқ Киши жүзде меннен озған.

Ә ж и н и я з:
- Мен келдим, агайинди, халқым корип,
Атам менен анама сәлем берип,
Қыларыцды өзицбил, арыў Мецеш,
Қолыца бир ақ суцкар қонды келин.

Ә ж и ни яз:
- Өлецге сен де озсац, мен де озған,
Ацлап бас аяғыцды, жер бар қазған,
Көрсегпей өнерицди мақганасац,
Бармекен жер жүзинде шаппай озған.
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Ә Ж ИНИ ЯЗ БЕНЕН ҚЫ З МЕЦЕШТИН, АЙТЫСЫ
(халық варианты)
М ец еш :
- Молдеке, өлец айтып ҳарыдьщ ба?
Болмаса, жасыц жетип қарыдыц ба?
Қызыман Байтүрсынньщ, атым Мецеш,
Молдеке, әли мени таныдыц ба?

М ец еш :
- Үстице кийген гопыц қызыл болсын,
Моллеке, омир жасыцузын болсын,
Енди сизден жол болсын биз сурайық,
Келипсец гойханаға, жолыц болсын.

Ә ж и н и я з:
- Мен өзим өлец айтып ҳарымадым,
Елице, бир әрманым, дарымадым,
Қазақта Мецеш те коп, Дәмеш те көп,
Бурыннан көрмеген соц, танымадым.

Ә ж и н ия з :
- Еситтим сен алашта бал қымбат деп,
Корейин деп меи келдим, қандай зат деп,
Қоймады ҳеш еркиме Мырза Қожбан,
«Тусында Ақ Мецештиц өлец айт» деп.

М ец еш :
- Молдеке, былтыр мени көрмедиц бе?
Мениц Мецеш екеним билмедиц бе?
Қайтқанда Арал жақтан бир баламен,
Үстиме суў басыпда келмедиц бе?

М ец е ш :
- Мен езим қызыл тилге журтган озған,
Коргенде өлецшини арқам козган,
Жатып қалған жерицнен сүйрелеклеп,
«Айтыс» ден ап келди ме Мырза Қожбан?

Ә ж и ни яз:
- Көринер жүзиц ысық бир көргендей,
Айтысып күни-гүни бир жүргендей,
Былтырғы суў басында жалацаш қыз,
Сенбедиц сынық оркеш ғарры ингендей?

Ә ж и ни яз:
- «Айтыс» деп алыи келди Мырза Қожбан,
Мен де сендей қыз көрсем, арқам қозған,
Болғанда сәҳәр ўақты қызығым кор,
Тосацлығым бар мениц, бирден қызбан.

М ец еш :
- Астыма мингеп атым сур қарагер,
Соргалап с}ф қарадан ағады гер,
Моллалар корисиўди сүннет дейди,
Моллеке, корисейик, қолыцды бер.

М ец е ш :
- Өлецге сен де озсац, мен де озғап,
Көргеиде олецшини арқам қозған,
Көсилип жолым үйде жата бермей,
Келдиц бе жецермин деп мени, жазған.

Ә ж и н и я з:
- Ўәлейкум-әссалам, а>', қыз бала,
Өмирицди узақ қылгай Аллатаала,
Былтырғы суў басында Мецеш болсац,
Жүрсец бе аман-есен, сен қыз бала?

Ә ж и ния з :
- Өлецге сен де озған, мен де озған,
Көргенде өлецшини арқам қозған,
Қалай айтсац, солай айг, қыз Ақ Мецеш,
Шайтаным сескенбейди сендей қыздан.

М ец еш :
- Мен жүрмин аман-есеп, ойнап-күлин,
Той болса, өлец айтып, дәўран сүрип,
Аман барып, есен-саў келдициз бе?
Ата-ана, ағайин, журтыц көрип.

М ец е ш :
- Өлецге сен де озсац, мен де озған,
Көргенде өлецшини арқам қозгап,
Айтыссац, зәлели жоқ, мен жецермин,
Киси жоқ Киши жүзде меннен озган.

Ә ж и и и я з:
- Мен келдим, ағайинди, халқым корип,
Атам менен анама сәлем берип,
Қыларыцды озиц бил, арыў Мецеш,
Қолыца бир ақ суцқар қонды келип.

Ә ж и ни яз:
- Өлецге сен де озсац, мен де озған,
Ацлап бас аяғыцды, жер бар қазған,
Көрсетпей өнерицди мақганасац,
Бармекен жер жүзинде шанпай озган.
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М ец еш :
- Шапқаным ҳор бир аттан озып жүрген,
Қазақта ат жоқ оныц шацына ерген,
Мецештин жүйриктиги журтқа мәлим,
Әр тойда бас бәйгини илип жүрген.
Ә ж и н и я з:
- Ақ Мецеш, бүгин тац ас, енди жатпа,
Жатагойсан, байтальщ болар қатпа,
«Байтал шаўып бәйги алмас» деген сөз бар,
Атқа жарысып, байтальщ тыртанлатпа.
М ец еш :
- Байталым ҳәрбир атган озып жүрген,
Мал көрмес, бул байталды атқа берген,
«Ат бийеден туўады» деген сөз бар,
Ҳасыл гуқым, қазақган сыншы көрген.
Ә ж и ни яз:
- Байтальщ, айтыўьщнан, жүйрик байтал,
Бизде бар гүрен айғыр, шым қара жал,
Байталын қуйрық жалын гүзегг алып,
Аргымақ айғыр сал да, баласын ал.
М ец еш :
- Алайын, арғымағьщ алғыш болса,
Баласын шыны менен салғыш болса,
Қәйтемин, арғымағын жарамай қап,
Байгалым тастай берип қашып қалса.
Ә ж и ни яз:
- Арғымағым белгили, үйир айғыр,
Шапқанға шарасы жоқ, туқым айғыр,
Өлсе, сеннен мен пулын сорамайын,
Арғымақ болмаса, сен мойнын қайыр.
М ен еш :
- Қыз Мецеш айғырыады алағойса,
Байталға несип болып салағойса,
Моллеке, меннен көрме, қудайдан көр,
Байгал тистеп, айплрға жара салса.
Ә ж ин и я з :
- Қыз Менеш, байтальщньщ бар ма тиси?
Байтальщньщ тисин көрген бар ма киси?
Қызыл ийек байтальщнан жараланса,
Қәйтейин, қүдиреттин қылған иси.
М ец еш :
- Оадаса Аллатаала менин исим,
Алармын өлен менен ақыл-есин,

Қолыада байтал түгил, бир тайьщ жоқ,
Сен қайдан билип жүрсин байтал гисин?
Ә ж и н ия з :
- Соғады шебер зергер алтын шоқты,
Атады ер жигитлер садақ оқты,
Айтаман, билмесем де, қыз Ақ Мецеш,
Байталын тили бар да, тиси жоқты.
М ечеш :
- Байталым қаадай байтал, кордиц бе сен?
Байталға жалын тарап миндич бе сен?
«Байтальщнын тиси жоқ» дей бересин,
Аўзын ашып байталымньщ кордиц бе сен?
Ә ж и ни яз:
- Өлеади мен айтаман суудай гасып,
Ақ Мечеш, байталыады усла қасып,
«Байталымньщ тиси бар» дей бересен,
Тиси болса, көрсет аўызын ашып.
М ен еш :
- Өлеади мен айтамын суўдай гасып,
Өзин уста байталды қонын қасып,
Базарға салып жүрген байталым жоқ,
Ҳешкимге көрсетпеймин аўзын ашып.
Ә ж и ни яз:
- Ақ Мецеш, байталыады усла қасып,
Көрейик байталынньщ аўзын ашып,
Мен ашпасам, аўызын басқа ашар,
Ж үрмесеч қольщ менен аўзын басып.
М ец е ш :
- Жарына суўы келип, ағар Жайық,
Адамдар сол Жайыққа салып қайық,
Қәлесен, қайым өлец қайырарсьщ,
Молдеке, жөн олецди айтысайық.
Ә ж и ни яз:
- Мен өзим олец баслап айта алмайман,
Өлеади биреў айтса, қайталмайман,
Жөн өлеч айт, қайым өлен, не айтсан да,
Ақ Менеш қыз, изиннен мен қалмайман.
М енеш :
- Аўылымныц ақсақалы Қасым-Тасым,
Биздерди сурап барсан, тец қурдасым,
Келбетин хантөредей келисипти,
Молдеке, жыльщ айтшы, неде жасыц?
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Ә ж и ни яз:
- Той болса, қызыл тонды кийермисен?
Отына ашықлықтьщ күйермисец?
Жъыым - қой, жасым қырқта, қыз Ақ Мецеш,
Сен маған жасым сорап тийермисец?

М ец еш :
- Елицнен сен қазаққа не истеп келдиц?
Жоқарыдан, төменнен ие гәп билдиц?
Обалы жиберер ме жецешемниц?
Оны тастап, қазаққа не деп келдиц?

М ёц еш :
- Молдеке, жасыц қырқта, жыльщ қойды,
Қызыгы қыз-жигиттиц ҳайт пен тойды,
Мен саган тийер едим жаным менен,
Биреўге әке-шешем берип қойды.

Ә ж и ни яз:
- Елимнен мен қазаққа мал деп келдим,
Жокарыдан, төменнен ҳәр гәп билдим,
Өзицизден аты шуўлы мырза қыздан,
Елтири сецсец алайын деп мен келдим.

Ә ж и ни яз:
- Не қылсын бермей сени, мал болмаса,
Ишпеге айран, жеўге нан болмаса,
Бурыннан қалған жол ғой, нетер дейсец,
Күйеўиц алпыс жасар шал болмаса.

М ец еш :
- Елтири жоқ, алсац саган қой мут,
Елтирице қазақтыц өзи де жут,
Аман барсац, балаца тон қыларсьиц,
Берейин тери-терсек, тилесец, мут.

М ец еш :
- Сур қара суў ишеди, жем бермеймин,
Минемин қысы-жазы, дем бермеймин,
Шал болса да, бул Бекеш озиме жас,
Мен оны бозбаладан кем көрмеймин.

Ә ж и ни яз:
- Алайын мен терицди, сен берсец мут,
Бермесец, усы ўақыт болар умыг,
Тилегенде бермеген елтирицди,
Әкетер келсе орыс, ноғай, башқурт.

Ә ж и н и я з:
- Ақ Мецеш, мынаў турған ярыцдағы,
Асылған қәтебинде нарыцдағы,
Өй демей, не деўшисец, қыз Ақ Мецеш?
Шал да болса, өзицде барыцдағы.

М ец е ш :
- Моллеке, қайт елице, жыйнасац мал,
Қайтпасац, жецешеме болар обал,
Орысқа бар елтирим, саган жоқ, шық,
Ишице пышақ ур да, жарыла қал.

Ылайық ақбоз үйге бала екенсец,
Үлкени күйеўицниц сорыцдағы,
Шарац не, ырыл-тырыл күнелтерсец,
Ойнасып боз баламен аўылдагы.

Ә ж и ни яз:
- Мәмбет төре бас болып, келеди қол,
Көплиги қолдыц келсе, қазылар жол,
Мегежин, қоц етицди аяйын ба?
Маган десец, орысгыц қатыны бол.

Сени алған мынаў турған Бекеш болса,
Түнде байыц, күндиз бир қулыцдағы,
Шал да болса, бәри саған қутлы болсын,
Бир есаптан өзиц де оцдыцдапл.
М ец еш :
- Айт өлецди! Келмесин керилшегиц,
Бул тойда устамасын ериншегиц,
Молдеке, керилгенге сын тағасыц,
Өзицниц арыў шыгар келиншегиц.
Ә ж и ни яз:
- Жыйылып тамам тама табымша жоқ,
Мыцсан сөрдар, орыстыц ханынша жоқ,
Үйимде қатыным бар айдан арыў,
Қазақтыц он қызы бир санынша жоқ.

М ец еш :
- Айтысып мениц менен, тиреўиц ким?
Қорқсац көп ишинде, тиреўиц ким?
Қарақалпақ, өзбек ие, сен өзиц ким?
Әкецниц қойган аты, сүйегиц ким?
Ә ж и ни яз:
- Бир Алладан өзге жоқ сүйенерим,
Қудайым сүрнитпегей, бир тилегим,
Әкемниц қойған аты Эжинияз,
Қарақалпақ, сорсац мениц сүйегим.
М ец еш :
- Қалпақ болсац, жанымсыц, жат болмасац,
Сақалыца ақ енген қарт болмасац,
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Қольщ жайып бизлерден бир тилерсец,
Осы күни, моллеке, қарт болмасац?

Кеўлиц соғар, қолыцнан ҳеш ис келмес,
Бодмаса, алар едим мен қойыныма.

Ә ж и н и я з:
- Мен тилермен еле де, сен бермессец,
Бизлерди мүсөпир деп, көзге илмессец,
Мен де бир аса журттын адамы едим,
Ақ Мецеш, қәдиримди сен билмессец.

Ә ж и н ия з :
- Алар болсац, ал, Мецеш, қойыныца,
Мен салайын қолымды мойыныца,
Көрмеген ислерицди көрсетейин,
Сен мениц шыдай алсац ойыныма.

М ец еш :
- Сен маған кел дедиц де, кедмедим бе?
Әли мен қәдирицди билмедим бе?
Моллеке, әли меннен не тиледиц?
Мен саган тилегицди бермедим бе?

М ец еш :
- Келеди жигит қолым былғаўыма,
Ҳеш бирин тецгермеймен шылғаўыма,
Ж аз жайлап, күз жиберген күрецицди,
Бир түнги берген екен мылжаўыма.

Ә ж и н и я з:
- Астыма минген атым сур қара жал,
Көкирекке бир бөлек кирди самал,
Өзин айттыц күн бурын «сен тиле» деп,
Ақ Мецеш, ал тиледим, қойныца ал.

Ә ж ин ияз :
- Жаққаны бизиц елдиц жыцғыл отын,
Өзге отында жыцғылдай жоқты түтин,
Көрейин мен күшицди, қыз Ақ Мецеш,
Қойныца алшы мени бир ғана түн.

М ец еш :
- Асгыма минген атым сур қарагер,
Сорғалап сур қарадан ағады тер,
Моллеке, ацлап сойле көп ишинде,
Еситин, Бекеш сениц етицди жер.
Ә ж и ни яз:
- Бойына қара суўдыц нитер қайыц,
Шал Бекеш алған екен сениц айыц,
Бекештенсен қорқсацда, мен қорқпайман,
Минермен бир байталдыц сорап майын.
М ец еш :
- Питпес адай менен түркпен бул жод,
Күз болып мийзан түссе, аттанар қол,
Талақгай жабысқаннан айрылмайсац,
Қойным түгил, мойнымнаи садаға бол.
Ә ж и н и я з:
- Өлецге сен де жетик, мен де жетик,
Айтсацшы, жетик болсац, бундай етип,
Ерегиссем, әкене малым берип,
Ақ Мецеш, сени алармап қатын етип.
Ак Мецеш, ойлаймысац, алган байыц,
Ақ сақал, көзи қызыл, тиси кетик,
Сөз өзице келерин билмейсец бе?
Мен садағац боларман сеннен нетип?
М ец еш :
- Моллеке, ашыўланба ойыныма,
Ашыўлан, гүнам қойып мойыныма,

М ец еш :
Аўылыма бар десем де, баралмассац,
Барсац да, үй сыртына келалмассац,
Моллеке, тойҳанада мақтансац да,
Барғанда қойыныма кире алмассац.
Ә ж ин и я з :
- Елимде тойда, ҳайтта жүриўши едим,
Қызлар меиен ойнан, күлиўши едим,
Қалай айтсац солай айт, қыз Ақ Мецеш,
Едимде сендей қызга қараўшы едим.
М ец еш :
- Не тотти екен бул дүниеде, не тәтти екен?
Биледи Мецеш десе мепи киши жүз,
Моллеке, сеннен бир сөз мен сурайын,
Биздердей бар ма елицде әдеми қыз?
Ә ж и ни яз:
- Ақ Мецеш, коп ишинде көзиц ойнақ,
Көрмеген сулыў қызлар астырт, ойда-ақ,
Кормеген сулыў қызлар бизиц елде,
Ҳешқайсысы шубар емес, тиси сойлақ.
Қазақта ақсақ, шойнақ коп бола ма?
Бир-екеўин меп кордим усы тойда,
Несип болып, барсацыз бизиц жургқа,
Астыца атан түйе минип жайдақ,
«Малсыз, пулсыз мени ал» десегщагы,
Алса алар тоқаллыққа, алмас бойдақ.
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М ец еш :
- Ерте тура азамнан ел көшеди,
Көшкен күни адамныц коцили оседи,
Моллеке, сеннен бир сөз мен сурайын,
Қыздарыцыз не жейди, не ишеди?
Ә ж и ни яз:
- Жигити бизиц елдиц болар ғошшақ,
Белинде тилла қамар, алтын пышақ,
Жигити бизиц елдиц мине сондай,
Патшайы дамбал кийер, жипек шашақ.
Мингени арғымақ ат, мойны қуўдай,
Үстинде ақ баслы ер, басы шошақ,
Басында алтын жүуен, қос сийнемент,
Көйлегиниц шашагы қушақ-қушақ.
Өткерген қуйрығына алтын *убба,
Жал менен кекилинде маржан моншақ,
«Қарақалпақ халық иа?» деп шалжақлайсац,
Әкец сениц асқан баймеди сондай-ақ?
Үстицде бир тоқтылық кийимиц жоқ,
Жайьгц жоқ мақтангандай ҳалыца шақ,
Ақ Мецеш, ҳайтты да қой, тойды да қой,
Үйицде усла да отыр қазан-ошақ.
Қарақалпақ қазақ пенен гецбе-тец журт,
Көрмей-билмей, сыртынан қылма мазақ,
Қагт-дорбацныц жыртығын тик те отыр,
Қолыца алып кетик қазан-пышақ.
М ец е ш :
- Қарақалпақ Бесқаладан тентиреген,
Ҳәр үйден пәтия берип, қой тилегеи,
Моллеке, елиц сениц мырза болса,
Келеди қалпақ неге тентиреген?
Ә ж и ни яз:
- Жаз болса, тамам табын шабады шоп,
Суў ишип суўсынына, қара нан жеп,
Ҳәр елдиц ондай ашы болмаймекен,
Аш қазақ бйзиц елде оннан да көп.
М ец е ш :
- Астыма минген атым шубар шолақ,
Қалы бар саўырында жолақ-жолақ,
Қазаққа тоқаллыққа қызын берип,
Шарац не мақтангандай, қалпақ шунақ?
Ә ж и ни яз:
- Ақ Мецеш, дәўраныц сүр, ойнап-күлип,
Бул дәўран өтер сеннен аттай желип,
Қоян жылы қазақлар жутаганда,
Бесқалага арқаланып барды бүлип.

Күн көрди қазақлардыц кәгқудасы,
Аўзы түкли қулларға қызын берип,
Сонда өзицдей қызды алдық тоқаллыққа,
Қалыцына бир көйлеклик бояў берин.
Ат минип, күн корип жүр күйеўинен,
Еле де қатнасып жүр барып-келип,
Бул заман алма-гезек сондай заман,
Айтасац оныц несин салық қылып.
М е це ш :
- Молдеке, сен де ойнап дәўраныц сүр,
Қазаққа келген қалпақ қатынын көр,
Ийттердей күшиктегеп, шубырысып,
Ертип ол балаларын не қылып жүр?
Ә ж и ни яз:
- Ақ Мецеш, аггаларыц жүргендағы,
Баласы жылап, қалмай, ергендағы,
Әкеси бир бояўға берген апац,
Торкинлеп төркииине келгендагы.
М е це ш :
- Мен өзим олец айтгым он жасымнан,
Атандым ақын Мецеш жас басымнан,
Өзимниц осы ўақыт бар ойнасым,
Көринбе қарақалпақ, кет қасымнан.
Ә ж и ни яз:
- Қарағай сыбай агаш, терек емес,
Елице сыбай қондым, ерек емес,
Гусыца қыз шығар деп келип едим,
Маган да сендей қатын керек емес.
М ец е ш :
- Қазаққа быйыл келдиц, былтыр келдиц,
Қатыныц, балац гастап, не деп келдиц?
Аўзыцды жап, ацдап сойле, қарақалпақ,
Мениц қатын екенимди қайдан билдиц?
Ә ж и п и я з:
- Қазаққа был гыр келдим, жаттымдағы,
Несип еткен дузларды таттымдагы,
Келеди неге ашыўыц, қыз Ақ Мецеш?
Билмесем де, қатын деп айттым дағы.
М ец еш :
~ Молдеке, былгыр жатсац, быйыл да жат,
Ерк озицде, мында жат, елице қайт,
Ишинде коп адамныц қатын дедиц,
Мени қатын дегеницниц себебин айт.
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Ә ж и н и я з:
- Айтайын мен себебин, муцлы Медеш,
Ақ сақал, алпыс жасар байын Бекеш,
Алпыс жасар киси менен бирге жатсац,
Қояма қатын қылмай тирицде ҳеш.
М ец еш :
- Моллеке, изицдемен, сен кетпесец,
Қурысын Мецеш атым, кеттирмесем,
Қатындығым мойныма қоялмассан,
Қалпақган еки молла түўа етпесец.
Ә ж и н и я з:
- Ақ Мецеш, расы мен шынлаймысац?
Сөзице сөзим үстем, ацлаймысац?
Гүўам жоқ, жалғыз қосшым бар қасымда,
Қосшыныц сөзин өзиц тыцлаймысац?
М ец еш :
- Мен өзим ҳешнемени ацдамаймын,
Гүўацды таўып кел деи қыйнамаймын,
Даў етсец, еки гүўац әзирлеп кел,
Қосшыныц жалғыз созин тыцдамаймын.
Ә ж и ни яз:
- Гүз болса, қумнан қоян қағар қосшы,
Ақ Мецеш, ҳәрбир созиц палдан душшы,
Гүўа етип таласқанша, кыз Ақ Мецеш,
Нетеди барлап келсе бизиц қосшы.
М ец еш :
- Молдеке, бәлким қосшыц оармасдағы,
Барса да, ҳешнәрсени билмесдағы,
Ақылсыз, еси жарым, есер қосшыц,
Барса, қайтып өзине келмесдағы.

Тезден жонған таяқтай оныц сырты,
Коремисец, Ақ Мецеш, сыйпап сыртын.
Қосшымныц айыбы жоқ, жоқ қылығы,
Мин таппас ҳеш жеринен, халқыц көрсе,
Қосшымныц қолын услап, козиц корсе,
Дүзелер сонда, Ақ Мецеш, қулқыц сениц.
М ец еш :
- Сизиц ел бизиц елден бир көш кейин,
Баққан малым кеўилиме есентейин,
Созине мусылманныц инан, моллеке,
Болмаса, сениц кеўлиц исентейин.
Ә ж и ни яз:
- Бир байлаў соз айтайын, шешесец бе?
Шеше алмасац, бул тойдан кетесец бе?
Ақ Мецеш, мениц кеўлим исендирсец,
Қызбан деп, сен бир антты ишесец бе?
М ец еш :
- Мен озим байлаў созди шеше алмаймын,
Ш ешпесем де, бул тойдан кеге алмаймын,
«Ҳақ та болсан ант ишпе» деген соз бар,
Коп ишинде мен антты ише алмаймын.
Ә ж и ни яз:
- Шабысып жүйрик пенен, талдыцдағы,
Майрылып, қашағыцнан қалдыцдағы,
Ҳақ болып усы жерде анг ишпесец,
Мойныца қатындығыц алдыцдағы.
Ақ Мецеш, айт, өдец айт, тойғаныц ба?
Айтыўға өлец гаппай, қойғаныц ба?
Журттан озған жүйрик деп еситиўши-ем,
Таўысып шабысыцды қойғаныц ба?

Ә ж и ни яз:
- Қосшымныц ақылы пүтин, барды еси,
Қайтар изине, басына тийсе тиси,
Қосшымныц өзи мөмин, копдур күши,
Исине қайтпай барар, аман төбеси.

Ақ Мецеш, быдтырғыны кормедиц бе?
Бағана «мен жецермен» демедиц бе?
Айтысып мен менен шақ келмесицди,
Былтыр-ақ суў басында билмедиц бе?

М ец еш :
- Қосшыцныц қандайлығын корсек,
Таўлардыц қызыл гүлин терсек,
Қосшыцды көп ишинде көрип турып,
Оннан соц бир жуўабын берсек.

М ец е ш :
- Қазақтар Орынбордан қус алады,
Жаз алса, күз қайтарып, қыс салады,
Жаздыц күни тәмизде қус котерип,
Моллеке, қусыц сениц не алады?

Ә ж и п и я з:
- Қосшымныц мусылманша кескен уртын,
Өткен күни қосшымныц алдым муртын,

Ә ж и ни яз:
- Бул қусым қ)гў да алады, ғаз да алады,
Бир күнде үйрек, қоян, ж үз де алады,
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Алдынан қашқан ацын қутқармайды,
Жиберсем, жазда алады, гүзде алады.
М ец еш :
- Өзим атым - Ақ Мецеш, синлим - Дәме,
Жецешем аты Қаныбет, ағам - Көне,
«Аўшыдан ан, батырдан саўға» деген,
Биздерге байлайтуғын атыц қәне?
Ә ж и ни яз:
- Геўишиц көк саўырдан, мәсиц көкжал,
Басыца қызыл гежи салдыц орамал,
Еки үйрек, бир қу)'ым бар қоржынымда,
Ақ Мецеш, қуўала да, биреўии ал.
М ец еш :
- Үшеўин бер, биреўин не етейин?
Үшеўин берсец, мен алып кетейин,
«Үшеўин моллекемнен байладым» деп,
Мақтанып жецешеме көрсетейин.
Ә ж и ни яз:
- Ақ Мецеш, мен айтайын, қулағыц сал,
Үшеўин бирден берсем, болар обал,
Орамал тон болмайды, жол болады,
Екеўин қой, Ақ Мецеш, биреўин ал.
М ец еш :
- Үшеўин берсец, алып мен қайтайын,
Отқа үйтип, суўга жуўып, қайнатайын,
Молллеке, аштан олип жүргеним жоқ,
Бирине қазан толмас, не қылайын?!
Ә ж и н и я з:
- Үшеўи бирден саған тийемекен,
Үшеўин мал ийеси қыярмекен,
Алды менен, Ақ Мецеш, қуўымды көр,
Бир ози қазаныца сыярмекен?
М ец еш :
- Қуўыца қазан толмас, дем салсац да,
Бермесец еки үйрегиц, сен айтсац да,
Қуўын берсец, моллеке, еки үйрегиц,
Берерсец ақыры, ҳәзир сақтасац да.
Ә ж и ни яз:
- Қуўым мениц семизден сайлаған қуў,
Жазы менен жолым үйде байлаған қуў,
Қазаныц толмақ түўе, тогилмей ме,
Дуз салып, оған қуйсац бир шелек суў?!
22 - Қарақалпақ фольклоры

М ец еш :
- Тилегенде бермеген өзице еп пе?
Шәрият тилегепге берме деп пе?
Суў қуйып, еки үйрегиц, қ)уы ц салсам,
Сонда-ақ болар қазан етке бетпе.
Ә ж и ни яз:
- Ақ Мецеш, нени айтса да, гәп болады,
Бергенимди сен алсац, ер болады,
Инанбасац, қазаныца қуўымды сал,
Бир ози бир асымлық ет болады.
М ец еш :
- Сен берғен жалғыз қуўыц еп бола ма?
Үшеўин берсен маған, көп бола ма?
«Нар түйедей» десец де қуўыцды сен,
Салғанда қазаныма, жуқ бола ма?
Ә ж ин ияз :
- Берип едим қуўымды, сени алар деп,
Не қрллса да қазаныц бир толар деп,
Сен айтарсац толмайды деп, мен айтаман,
Қайнағанда бар майы тогилер деп.
М ец еш :
- Үшеўин де бер маған, ақша алсац да,
Баўырыц еримейди, қақсасам да,
Толмайды қазанымыз жалғыз қуўға,
Моллеке, қалай айтып мақтасац да.
Ә ж ин и яз :
- Қуў уш ын жети урыў мен тамасын,
Електиц өне бойын, сай-саласын,
Толмаса қазаныцныц түби түссин,
Қазаныц неше қарыс, айт шамасын?
М ец е ш :
- Қазаным тилегенниц бар жүйеси,
Сойтсе де, берсец маған, бар кийеси,
Кийеси бар болса да, берер едим,
Молллеке, қазанымныц бар ийеси.
Ә ж и ни яз:
- Қазаныц тилегенниц бар жүйеси,
Қазан берсец, қайыры жоқ, жоқ кийеси,
«Берместиц асы писпес» деген, Мецеш,
Атын айгшы, қазаныцныц ким ийеси?
М ец еш :
- Әкем аты Байтурсын, шешем Бөкей,
Сицлим аты Домешжан, өзим Мецеш,
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Ийесин қазанымньщ мен айтайын,
Түнеўги тойда озиц корген Бекеш.
Ә ж и ни яз:
- Бекештиц үйииде бар үлкеп қазан,
Бул Бекештиц қазанынан кишн қазан,
Сен берсец, Бекеш оны жоқламайды,
«Байлардыц киши қазаны - киси қазан».
Ме ц е ш :
-Т ө с е к сал үйге барып, сен Қаныбет,
Моллекем аттапғанша тәрбия ет,
Болмаса қатты қыстаў исиц сениц,
Моллеке, үйгебарып гүстенип кет.
Ә ж и ни яз:
- Ақ Мецеш, түсленбеймен, қондырмасац,
Қонарман, көрпе жаўып тоцдырмасац,
Көрпе жабады екен деп қуўанбаймаи,
Қонақ асыма бир қозыны сойдырмасац.
М ец еш :
- Моллеке, кетсец қаитып келмеймисиц?
Биздерде қозы жоп>ш билмеймисиц?
Семиздиги қойда жоқ, қошқардан туўган,
Саўлық сойсам, моллеке, жемеймисиц?
Ә ж и ни яз:
- Кел десец, келмей, Мецеш, пе кыламаи,
Тойдағы айтқан созиц сагынамаи,
Жемеймен деп нетейин аска, тақсыр,
Сойтсе де, саўлық дегеи аты жамаи.
М ец еш :
- Кылмады екеўимизди қуда қосақ,
Қушақтаеып бир үйде, тамыр ©олсақ,
Моллеке, саўлық сойсам, сойдырмайсыц,
Жемейсиц сойсам енди битеў тусақ.
Ә ж и ни яз :
- Тусағыц мениц ушын сой демеймен,
Өзиц сойсац, Ақ Мецеш, қой демеймен,
Алдыцда қозыларыц бола турып,
Тусагыцды, Ақ Мецеш, мен жемеймен.
М ец еш :
- Мал тапсац, кирей сал да, Бухарга бар,
Муцаймас, кирей салсац, бир гуўган пар,
Моллеке, қозы жесец, мен сояйын,
Сары болган сары буўдан бир қозым бар.

Ә ж и н ия з :
- Меи корейип деп келдим ақ жүзицди,
Үмит үздим, еси гип мына сөзицди,
А ттерлетип, мен сени сорап келдим,
Мен десец, сой, Ақ Мецеш, саў қозыцды.
М ец еш :
- Молдеке, ет жемейсиц, кеўилиц тоқ,
Соятын енди са.ған са\' қозым жоқ,
Бир қабырға кеш туўған бир қозым бар,
Сүйеги қатып, семирип жетилген жоқ.
Ә ж и ни яз:
- Семирии ержетипти қозыц сениц,
Көрмей ме төслегенин козйц сепиц?
Тосине ол қозыпыц қол толгандай,
Соймайсац қыймағаннан өзин сениц.
М ец етп :
- Бул қозыны сой деме, мени десец,
Сен жерсец бул қозыны, қайгып келсец,
Алдында саўлық етине бир тойып ал,
Ушынарсьщ қозы етин бирден жесец.
Ә ж и н ия з :
- Ақ Мецеш, мал сеники, қалай айтсац,
Келмеймен ҳеш айланып, будан қайтсам,
Үшынсам, үш күн жатып жазыларман,
Өзицдей жасы қайтқанга угпықлатсам.
М ец еш :
- Күз болып мийзан түссе, қайтар кийик,
Мергендер кийик аўлар, шоқай кийип,
Моллеке, сау қозымды тыпырлатып,
Соярмын қалай саған көзим қыйып?
Ө жи ни я з :
- Г ү з больпт мийзан түссе, қайтар кийик,
Мергенлер кийик аўлар, шоқай кийин,
Өзин сой да, моллекен пәтиясын ал,
Болмаса, жеп кетермен урлаи сойып.
М ец е ш :
- Молдеке, коп мейириц кетти сениц,
Нәзериц бул қозьпа сицди сениц,
Қозым сойым, пәтимцды меи алайып,
Нәзериц қайт болмасын енди сениц.
Ә ж и ни я з :
- Ким откен қызыл тилге Шернияздан,
Созипе ашық болдым ала жаздан,
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Алтыннам айдары бар ул табарсац,
Қозьщ сойыП/ пәтия алсац Әжинияздан.
М ец еш :
- Соямын қозым сени, ырзалық бер,
Молдекец кои жегенде бир саньщ жер,
Жаны қудай жолына, ети саған,
Қолыц жайып, молдеке, пәтияц бер.

Ә ж ин и я з :
- Ақ Мецеш, толғатқаныц егиз болсын,
Бириси ул, және бири қызыц болсын,
Қойдай қозылап, қояидай егизлеп,
Торғ жылда тууған балац сеғиз болсын,
Он жылда отыц басы улға толсын,
Есигиц шоры менен қулға толсын,
Алғаныц Бекеш пенен қоса ағарып,
Дәўлетиц жылдан-жылға көбейип,
Озицпиц омир жасыц узы н болсын.

Ә Ж И Н И Я З БЕНЕН ҚЫЗ М Е Қ Е Ш Т И Қ СУЎ Б О Й Ы Н Д А ҒЫ АЙТЫСЫ
Ә ж и ни яз:
- Тосыннан жаў келсе де, тартынбаған,
Колдеги үйрек, ғаздай ғацқылдаған,
Қудаша, сәлем бердим көриўден-ақ,
Жүзлериц жазғы тацдай жарқылдаған.
Мецеш:
- Саган мен сүўда турыи нәзер салдым,
Ә ж екс, сәлемицди әлик алдым,
Кейииирек турыцыз кийингенше,
КелгеницДи ғапылда билмей қалдым.

Ә ж и н ия з :
- Биз нәмәҳрем, кет десец, әжеп болар,
Биздейдеп уялғаныц әдеп болар,
Кеткен соц окинбегил кейинимнен,
Бақьгрыў кеткеннен соц уят болар.
М ец еш ;
- Биротала кетсец де, бақырмайып,
Соцыцнан «келе ғой» ден шақырмайын,
Қыз емеспен қағынып корсе қызар,
Көрипгенге көз салып пе қылайын.
Ә ж и и и яз:
-Қ ары ндас, қуўсам, кашып жеткермейсец,
Озайын десем, тусыцнан откермейсец,
Айтыўыцнан қарасам сөз соцыпа,
Қарындас, онша мени жек кормейсец.
М ец еш :
- Усы жерде ай гпайман шебин, оцын,
Ж игит болсац, анла сен истиц соцын,
Суү ишинде үстиме келигт қалып,
Майданда сораймекен қыздыц муцын?
Ә ж и и и яз:
- Т а л түсге жолым түсин келип турман,
Басыцда қайғы барын билип турман,

Сен маған айтпасац да сырларыцды,
Көзқарасларыцнан-ақ керип турман.
М ец еш :
-Б асы м дағы қайғыны билсец болжам,
Қайғыдан қутқарарсац өзиц қоллап,
«Қайгыдан қугқараман» деи алып кетип,
Мени сен сатып жүрме жолда пуллап.
Ә ж ин и яз :
- Қәпестен бу зып ушқан қаршығаман,
Аралдан келдим, шынын айтсам саган,
Қайғыдам қутқарайын, мақул корсец,
Меҳрибанлық етежақ болсац маған.
М ец еп г.
- Басымдагы бас жипти үзе алмассац,
Жалғыз өзиц қайықсыз жүзе алмассац,
М еҳрибанлық етер-ем, мақул дер-ем,
Тыныш жол менен турмыс дүзе алмассац.
Ә ж и ни яз:
- Қарындас, сеп де жалғыз, мен де жалғыз,
Халқымыз бар, жалгызбан деме ҳәргиз,
Белицди бурацлатып алып барсам,
Ата-анам, халқым да айтар мағап алғыс.
М ец е ш :
-Қостарыцныцсениеи кеўли қалған шығар,
Жолдасыцныц шеккени налыс шығар,
Ким барса да қызарып кетпей гуғын,
Айгыўыцнан, Аралыц алыс шыгар?
Ә ж и п и я з:
- Айтсам мен оцгимеииц ҳақыйқатын,
Жолы узақ болса да, жүрек жақын,
Қудаша, қорқпай-ақ ғой қалтырақлап,
Аўылыцда жүре бер, болсац ақын.
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М ец еш :
- Тартысып, ерегистик биз биргалай,
Кеўилим соқса, жүрек согар солай,
«Хап да болсац, келсапты әкел» деген,
Койлегимди әперсец болар қалай?

М ец е ш :
- Той болса, бай балас 1»1 қамқа кийер,
Астында аргымақ ат, алтынпан ер,
Болмаса менде қасгыц, дуз татнасган,
Қарама, ашкөз нарсе, көзихх гийер!

Ә ж и ни яз:
- Билгиш қызы екенсец усы бойдьщ,
Руўхын көп тусирме ақыл-ойдьщ,
Кормей гурман, көзлерим қамасты ма?
Қудаша, көйлепщди қайда қоидыц?

Ә ж и ни яз:
- Көшпели халық уруўлас кырғыз, қазақ,
Қойым коп, қумды жайлар Тилеўқабақ,
Қудапха, «көз гийер» деп гүманлансац,
Тезирек моллекецнен дуў'а алып гақ.

М ец еш :
- Көйлегимди жасырып, қыйнамацыз,
Суў ишинде сарғайтпа, сыйласацыз,
Танымаған адамсыз, тилим тийер,
Қудаша деп кеи ойнап не қыдасыз?

М ец е ш :
- Жедмая берсем, минип келермекен?
Қудағай деп шақырсам, кедермекен?
Нәзери отххей, көп егип берсем ҳәзир,
Моллекем, барсам, дуўа берермекен?

Ә ж и ни яз:
- Тиймесем де тийеме тилиц сениц?
Шацқай түсте шомылған миниц сениц,
«Қыз адысқан қудаман» деп қазақ пенен,
Мазақлаў емес, дурыслы сөзим мениц.
М ецехп:
- Бизге де оте жақсы тамыр болсац,
Қашық емес аўылым, барып қонсац,
Койлегимди жасырып, қысындырып,
Жолығарсац бир иске, созди қуўсац.
Ә ж и ни яз:
- Атамыз Әнес-Мәлик еки арыс,
Қазақ пеххен бизии ел қарым-қатыс,
Бәлеге жолыққандай не гүнам бар?
Жүйрикдерден озарман, болса жарх»1с.
М ец еш :
- Туўмадар жыйналар «қуда келди» десем,
«Шырагх»ш» деп күтип алар әке-шешем,
Жарыстахх бәйги алған жүйрик болсац,
Суўдан шығып айтысайық, болсац шешен.
Ә ж и ни яз:
-Суўдан шыксан, жылдам шық, жата бермей,
Кейдегицди кийип ал, адам келмей,
Суўдан шық, соннан кейин сойлесермиз,
Кеширдим көп м инш ци елестирмей.
Айт маған уруўыцды, елицди, қыз,
Билмеймен, жолаўшыман, жоххиххди қх»хз,
Койлегиххди отырып кий, албырамай!
Артыцнан күн гиймесиц көринди, қыз.

Ә ж и н и яз :
- Қасыцда гурса әдил еки гүўа,
Түнесец, молла саған берер дууа,
Сыясы дақ түспеген таза сыя,
Дуўасыхх гақсац, болар дортке даўа.
М ец е ш :
- Жолаўшы, кайдан жүрсец, сәлемиц жоқ,
Анаў-мынаў болса да, әлемиц жоқ,
Моллеке, дуўа беремен деп мақтанасац,
Қасыцда сыяц гүўе, қәлемиц жоқ.
Ә ж и ни яз:
- Дуўа жазсам, габылар сыяданым,
Сени көрип, жанып тур жығырданым,
Дуўа емес, берермен дәр гке даўа,
Жүрегицнен жай гаўып, жаснар жаным.
М ец е ш :
- Жүрегим дуўа менен жазылмайды,
Тилехим, молла, сеннен табыдмайды,
Дуўахцы бир сапарға алып тақсам,
Жүрегим оннан сайын жалынлайды.
Ә ж и н ия з :
- Жүрегиц жанса, суўыт жуўа менен,
Дем салсын, молла оқып дуўа менен,
Кеўиди ҳақ молланьщ, деми қабыл,
Қорқсац, барайын еки гүўа менеп.
М ец е ш :
- Гүўацныц бири ешек, бири бала,
Сонлықтан исиц схолар сениц шала,
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«Дем салып, дуўа берип оқыймап» деп,
Албырақлап жүрерсец соцын ала.

Ацлар коп туў сыртында бизиц елдиц,
Жиберип кор қусыцды бизин жаққа.

Ә ж и н и я ;з:
Қайнаған суў ишерсец, ишиц кепсе,
Шигин орар салы емес, шигин сепсе,
Мүтәж болып сен жүрме моллекеце,
Қайтып келмес, кеўили бир қалып кетсе.

Ә ж и ни яз:
- Қусымныц пәнжеси бар илетуғын,
Тасқа салсам, қамырдай гилетуғып,
Алып мен барар едим аўылыца,
Қәлпе бар ма қәдирин билетуғын?

М ец еш :
- Қаршыға ма, моллеке, қолындағы?
Өзицдей қәлпе екен, улыцдағы,
Ешегиц де, озиц де дым сақ екен,
Жаплардан қалай өттиц жолыцдағы?

М ец е ш :
- Қусыцныц гүри уқсар алаготке,
А лагөт ац ала алм ас, қонар ш епке,
Алағөг төғер) сениц абырайыцды,
Қусым бар деп көрсетпе оны копке.

Ә ж ин и я з :
- Қазаныц ақ шойын ба, қара шойын?
Түбинде қазаныцныц жоқ па қыйыц?
Мен бир жүрген қазансыз жолаўшыман,
Ақ Мецеш, қазаныц бер, салдыр буйым.
М ец еш :
- Казаным гилегениц, бар жүйеси,
Қазан берсем қайыры бар, жоқ кийеси,
Кийеси бар болса да, берер едим,
Моллеке, қазанымныц бар ийеси.
Ә жин ия з :
Қазаныц тилегеним, бар жүйеси,
Қазан берсец, қайыры бар, жоқ кийеси,
«Берместиц асы писпес» деген, Мецеш,
А гын айтшы, қазаныцныц ким ийеси?
М ец еш :
Әкем аты Байтурсын, шешем Бопеш,
Сицлим аты Дәмеш, өзим Мецеш,
Ийесин қазанымныц мен айтайын,
Түнеўги тойда көрген, аты Бекеш.
Ақсуцқар ма қусыцыз, аласар ма?
Жапсарыма қондырсам, жарасар ма?
Қусыцыз ац қутқармас қыран болса,
Бир жеринде қырацлық белги бар ма?
Ә ж и н и я з:
- Ацға салсам, мен алып аяқ баўын,
Алады жылдам барыи қашқан аўын,
Күн сайын қырық-елиўден қайтарады,
Саған айтсам, қудаша, сөздиц саўын.
М ец еш :
- Қусыцыз коп уқсайды жапалаққа,
Жапалақ шыгалмайды, кирсе ацға,

Ә ж ин ия з :
- Ҳаррый гып ушқан ўақта қос қанатым,
Коз илдирмей, иледи корген затын,
Бүркит пе, жапалақ па, сонда билер,
Қусымныц көрген адам кәраматын.
М ец еш :
Бүркитдеи жаман қусты мақтай бериц,
Жапалақты супзқар деп сақлай бериц,
Ешегицниц үстинен түсирместен,
Бир түйир норсе бермей, қақлай бериц.
Ә ж и н ия з :
- Туйғыным түнде тойған, тамағы тоқ,
Жанымда қәлпеси тур, қайғысы жоқ,
Қусымныц кәраматын корсетейин,
Жүр>егицде ашықлық лаўласа шоқ.
М ец е ш :
- Бул қусын тоғай, ғаўда уш паган кус,
Жазы-қысы козимизге түспеген қус,
«Бул Қусым таў бүркити» дей бересец,
Қәне, жибер, корейик, бул қандай қус?
Ә ж и ни яз:
- Жибермеймен, бул қусты колдан жырақ,
Жиберсем, жаздырмайды, оте шыйрақ,
Жиберсем, жаралайды, пайдасы жоқ,
Бүркитим пәнже салса, бүрер демде-ақ.
М ец еш :
- Бүркитиц бүргиш болса, бүре қойсын,
Қәнекей, ҳалын сынап кере қойсын,
Мүлайым болып егер ацды алса,
Жолдас болса, жонекей жүре қойсыи.

www.ziyouz.com kutubxonasi

342

Ә ж и н и я з:
- Бүркиттиц бүрери бар, алары жоқ,
Жолдас болсац, жан бермей қалары жоқ,
Ьүркитим алған ауып бере берер,
Жалынбасац, аўзыиа салары жоқ.

М ец еш :
- Жән-жаққа созлерим кегер тарап,
Қәне, бир сойдейик гуура қарап,
Корейик келбетицди көзим менен,
Жүрерсец, мүмкин, ауыр күнге жарап.

М ец еш :
- Жаным барда ҳешкимге жалынбайман,
Жаны жоқ сылқымларға салынбайман,
Менин де дүканым бар дүзейгуғын,
Бүркитицнен пәнт жесем, налынбайман.

Ә ж и ни яз:
- Мен өзим мени көр деп мақтанбайман,
Жағадасқан жаманнан жасқанбайман,
Сеп сыяқлы муцлы қыз сырын айтып,
Сөйлессе, мен оннан сыр сақламайман.

Ә ж и ни яз:
- Корейин дүканынды, қандай дүкан?
Көрмегенше көкиректе болар гүмаи,
4 үканыциын устасы дурыс болса,
Өнерин үйрениу керек оннан.

Мецеш:
- Қуўанбассац, мен жылап қалған менен,
Жеттим деп, жырылып отер жалган менен,
Толысып киятырман күш кетолып,
Мени ҳәзир жығалмайсац шалған менен.

М ец сш :
- Кеуилин ауа берсе көрген қызға,
Қандай адам бодса да, бодар қызба,
Еси гкен ерсилсрге елерецлеў,
Айтыцызшы, уқсамай ма ақылсызга?

Ә ж и и и я з:
- Мақсетим шалыу емес, жығыў емес,
Сууга жиберип, мен амап шығыў емес,
Жигитлер-қызлар жетсе мақсегине,
Ким оған бере алады кери кецес?

Ә ж и ни яз:
- Жақсы ма, коригицди көргеним жоқ,
Сөз айтып қулағымды түргеним жоқ,
Қудаща, сөз айтасац қалай-қалай?
Кисиден ақыл сорап жүргеним жоқ.
М ец еш :
- Кеширегөр, артық кетсе ақыл комил,
Тасқынлаи күш бермейди бул жүйрик гил,
Ацлаусызда сарац мен бир сөз айттым,
Басқасындым, басқасын сен өзиц бил!
Ә ж и ни яз:
- Пәнт жерсец, сөйлей берсе! I жүйрик ги/1 деп,
Бас жерсец, уялып сен озиц бил деп,
Дәрьядай кеуилинди гасқынлатып,
Түсиндиц бе сеп мени «қара зил» деп?

ӘЖ ИНИЯЗ БЕНЕН ҚАЗАҚ Е
Ә ж ин ия з :
- Атыцды мен бидмеймен, қарағым қыз,
Қагады үш ай тоқсан болғанда муз,
Агацныц бир жумысы келди түсип,
Қарындасым, кешйкшрмей тауып берсециз.
Ы р ы ст ы :
- Сорасац мениц атым Ырысты қыз,
Қагады үш ай тоқсан болғанда муз,

М ец еш :
- Қуда бала, кецесиц жақсы кецес,
Бирақ га дүньяқорлар жақсы демес,
Көтерген қусыц жаман болған менен,
Айтқан сөзиц есимнен шығар емес.
Ә ж ин ияз :
- Қусым да кедеберди тағы айланып,
Ол да тур ушайын деп оцайланын,
Қусымныц қай жеринен мин табасац?
Котергеи жигит те тур шырайланып,
Айтқан сөзим есицнеп шықпағаны,
Жүргениц-ғо бий әкецдей қыймайман деп,
Гезектеги айтысқа сыцайлапып.

Ы ЫРЫСТЫНЫН, АЙТЫСЫ
Ағеке, жумысыцыз келсе түсип,
Қандай екен, жумысыцызды айтып корсециз?
Ә ж и ния з :
- Үйице қонақ келсе, қондыра бер,
Коп сыйлап, барлығына қой соя бер,
Усы ж ердебир қосласон кисимиз,
Оныц да бәрин жыйып, қондыра бер.
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Ы р ы сты :
- Ҳәриплес, бизиц менен қас болдьщ ба?
Ьилмейтин сөт мәнисин жас болдыц ба?
Қар жаүыпг уй тигилмей жатканмнда,
Қаньырган кирейкешим, мәс болдьщ ба?

Ы р ы сты :
- Ата алмас мерген анды қууалайды,
Қылған сон қудай жарлы, қуралмайды,
Мениц агам кирейкешлик етседағы,
Қацғырьш тап сепдей қонақасы сорамайды.

Ә ж ин и яз :
- Көшеди мерген а}>ылғ>1 ылдый жаққа,
Қудайым не береди бизин бақка?
Мени сен кирейкеш деп бунша күлип,
Сениц агац кирейкешлик еткен жоқ иа?

Ә ж и ни яз:
- Заманнан замаи азған замандағы,
Отыргап қарсы алдьщда агандағы,
Егер қонақ асы соран, ише алмаса,
Есабын табалмайзуғын жамандағы.

Ә Ж И Н И Я З Б Е Н Е Н Қ ЫЗ ДЫ Н, А Й Т Ы С Ы
Ә ж и н и я з:
- Айтаман, айт дегенде, мен әлўаны,
Жигиттин топқа түсер ец палўаны,
Көрген сон тақат етип туралмадым,
Төсицде еки бирдей қос алманы.

Кисиге рухсатсыз қол саласац,
Сорасац жол ҳақы деп, жоқ па тилиц?
Ә ж и п и я з :

Қ ыз :
- Ҳаў, жигит, бар ма жиниц, саў ма дениц?
Солмеди бойымдагы тапқан миниц?

- Шырайыц жылтырайды, күлимлейди,
Өзиме де жоқ қой сирә миним дейди,
Қойныца рухсатсыз суқсақтағы,
Қолыма қатты-қутты илинбейди.

ӘЖ ИНИЯЗ БЕНЕН ҚЫЗ М ЕҚ ЕШ ТИ Қ Ж УМ БАҚ АЙТЫСЫ
М ецеш :
-С атқ ан д а нар гүйениц пулы болар,
Ахун болсац, сеннен бир сөз сорайын,
Мына ушып жүрген торгай,
Неше атаныц улы болар?

М ец еш :
- Әўел байшы,
Байларга жалшы болсац, қолын жайшы,
Торгайды тоғыз атаныц улы дейсец,
Атларып айтыгт берши, қайсы-қайсы?

Ә ж и ни яз:
- Қудая қүдирет, Алла қулы болар,
Сатқанда нар түйениц пулы болар,
Сен билмесец, бийақыл, мен айтайын,
Упп.гп жүрген торгай тогыз атаныц улы болар.

Ә ж ития з :
- Сары шымшық, қара тамақ, қара торғай,
Пошша Iоргаи, молла торғай, нешше торғай,
Ала торғай, нақгы көлдиц ишинде,
Бир шымшық бар суганақтай.

ҚАРАҚАЛПАҚ ҚЫЗЫ ДӘМЕ МЕНЕН ҚАЗАҚ Ш АЙЫРЫ М Ә Н С ҮРД И Қ АЙТЫСЫ
М ә н сү р :
-Ты цлацы з, сөз сойлейди ақын Мәнсүр,
Атагы бул үлкеге болган мошҳүр,
Азырақ бир мысал соз ацлатайын,
Садәптан, ацғарғанға, шашылган дүр.
Болады ҳаслым - аргын, шубыргпалы,
Мәкан жайым Шийели, Сыр журттагы,
Жигирма бес жасымда барған едим,
Бай елге қум ишипде қудықтагы.
Жайылды Қызылқумга ақындыгым,
Китаптан қаншама сөз нақыл қылдым,

О у1 елдиц қанша жыйын, мәжилисинде,
Жақсылардыц алдында айтып жүрдим.
Қанша күн әтги сөй гии жүргенде мен,
Коп тердим месийбемди ел ишинен.
Жегпейди бенде сирә, буйырмаса,
Жуўырып, көргенге қол созган менен.
Буйырган напақамды жүрдим терип,
Шөлдиц елин аралап, жортыи-желип,
Қодирли қарақалпақ жыйынына,
Шақырды мени әдейи биреў келип.
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Бармақшы болды соған тамам халық,
Шақырық еситкен соц хабарланып,
Журт айтты: «Бул жыйында ақын қыз бар,
Сол қыз бен айтыс», - деди мағап барып.

Шашына ғилен алтын тағынғаны,
Ҳалқалы мерўерт сырга жағындагы,
Онбестен он алтыға жана кедген,
Гүл дәўран өмиринин шағындағы.

Той жаққа бардыгымыз жүрдик енди,
Жолы да қарыуды атқа күнлик еди,
Абайлап халайықтьщ оцгимесин,
Айтыстырмай қоймасын билдим енди.

Аппақтис, қыйқаш қасы, қызыд жүзи,
Тоқпақтай бурымдары, өткир көзи,
Адамда буннан артық сулыў туўмас,
Болмаса жәннетгеги ҳүрдин қызы.

Мереке болған екен уллы жыйын,
Қондырған жүзден аса тиғип үйин,
Түсирди рет пенен әўел бастан,
Аўылдьщ ақсақалы болыс-бийин.

Қолда алтын билезик, гәўҳар жүзик,
Мысалы қумырысқадай, бели үзик,
Қыз маған қарап турды, ойланды да,
Мукам менен нешше гүрли коз сүзин.

Жипектей шыйратылған бар минези,
Дәме қызды мақтайды жигит сөзи:
«Хош ҳаўаз, әри ақын, сулыў қыз» - деп,
Атына жацғырмақта жердин жүзи.

Мен сонда қыядландым тура қалып,
Жәмәәт жән-жагымда тур қамалып,
Шеттеги қарақадпақ жигитинен,
Қыз жайын билдим анық сорап алыи.

Қызды корген жигиттиц бәри талып,
Бизден де жийи-жийи хабар адып,
Болысқа «ақынынды айтыстыр», - деп,
Жаўшылар кеде берди көп ҳәл салып.

«Япырмай, - деди жигит, - ырасьщ ба,
Дәме меиен айтысқа турасын ба?
Айтайын қыздын жайын, тилимди алсац,
Қҳў манлай, желикпей-ақ тынасын ба?

«Сабыр қыл, - деди болыс, ашыўланып,
Алыстан келип еди шаршап-ҳарып,
Азырақ демин алып тыныққан сон,
Көрермен ақын қызды озим барып...».

Ол қыздын оз әкеси - Тобагабыл,
Алысқа байлық пенен қаққан дабыл,
Дәўлети мол, Сарыбедди жайдап отыр,
Билмедим, мәкан еткен қаншама жыл.

Сол ўақта Дәме қыздан биреў келди,
«Қайда екен ақыны, келсин», - деди,
Айтысқа қазақты алып барайық деп,
Даладан модда менен писир кедди.

Еситтик қыз екенин нағыз идгир,
Талай жигит женилген, ойлап билгил,
Солардьщ бири бодып сен кетерсец,
Болсац да тулпар гуяқ, тилин бүлбүл.

Жөнедиқ сонда қызға барайық деп,
Шамасы қандай екен, қарайық деп,
Ойластық киятырып өзи-озимиз,
Өленди әўел баслап қадайық деп.

Бар сулыўлық сол қыздыц бир басында,
Қыпша бел, хешбир мин жоқ тулғасында,
Бир аўылдьщ малыньщ қуны жетпес,
Тағынған саўкелеси, сырғасына,

Сонда қыз бизди көрип, шықты тысқа,
Уқсаған бүлацлаған тоты қусқа,
Болмаса Қап таўында жүрген пери,
Адамға пите бермес бундай нусқа.

Бир минезин айтайын - тәкаббырлаў,
Ойлап жүр келеди деп, ким қасыма?
Өденди сеннен бурын айта салып
Тағады неше түрли мин басьща»,
Жигиттин бул сөзине зоррем ушып,
Қайтып келдим әўелги қыр басына.

Қып-қызыл еки беги айдай болып,
Тартылған қара қасы жайдай болып,
Қыздардан оқшаўырақ шығып турды,
Жалтанлап, қысыр емген тайдай болып.
Сыймайды билезикке аппақ билек,
Көйлеги нешше түрли қат-қат жипек,
Көрген сон кыз саўлатын усыдайша,
Қалгандай токтап ғана мына жүрек.

Мен барсам, қыз үйине кирген екен,
Үй иргесин айнала түрген екен,
Ақындардын кызығын көремиз деп,
Көпшилик үй қасында жүрген екен.
«Ол келмес, өзим излеп барайып» - деп,
Жыйынға қыздын ези келген екен,
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Өлецди шарықлатып қоя берди,
«Ақын усы» дегенди билген екен...

Үш олип, үш қайтара тирилсец де,
Парг болып, қуўсырсац да танаўыцды?

Д әм е:
- Аман-есен жүрмисец, ақын аға?
Айып етпе алдыма шақырғанға,
Ақынлық өнерине исенбесен,
Қасымпан алыста тур, жақынлама.
Ябыдай келте бақай, мойныц қысқа,
Ғарғысан, жығыларсац ақыр жарға,
Кешиў бермес тенизге келип қалдыц,
Алды-артыцды шамала, ғапыл қалма.
Екинши, жуўап айтып билдир тағы,
Өзицпиц атыц бар ма, затын бар ма?
15ул сөзиме ойланбай жуўап қайтар,
Болмаса, ақынман деп тақылдама!
М ә н сү р :
- Биз жүрмиз аман-есен, сен де ҳарма!
Сен тециз болсац, мениц көзим жарда,
Жарды айттыц, жарқабақты билмей зурып,
Дәме қыз, буннан басқа сөзиц бар ма?
Қарағым, айып емес «кел» дегениц,
«Өзи келси!!» деген соц, мен де келдим.
Келсем де достым санап, душпан корип,
«Қасымнан алыста тур, келме!» дедиц.
Атымды затым менен билдирейин,
Келиспес буған жуўап бермегеним,
Болады ҳаслым арғын, шубыртпалы,
Несип-ғайып, Сарыбелге быйыл келдим.
Өз атым-шайыр Мәнсүр ҳәм және де,
Жақсыларға сайрайды тилим мениц,
Ақынсынып, ат- 1у й е сорадым ба?
Сен өзин шақыртқан соц, келген едим.
Д әм е:
- Шақырттым, еситкен соц хабарыцды,
Етпейин дедиц айып, аға, буны,
Кеўлице мейли келсе, келмесе де,
Усласам, табжылтпаспан табаныцды.
Жарды көрип жалтақлаў - ябылығыц,
Гоқтатып аз да болса шабысыцды,
Ацлысып жардан ушқан жапалақтай,
Жоқары көтермейсец қабагыцды.
Шаўқымшыл, қопал жигит көринесец,
Жақгырмадым қырынлап қараўыцды,
Мейли жақын келсец де, келмесец де,
Меннен сен алалмайсац талабыцды.

Елицнен жалғыз жүрип шөлге келдиц,
Ҳақ кеўил, баўрайы кец елге келдиц,
Желигип кеўлиц жаман тасқан екен,
Алдыцнан табылған соц кормегениц,
«Айтыста бетиме жан келмейди» деп,
Бола ма қуры көкке өрлегениц?
Болыс-бийлер болмаса аты шыққан,
Дедиц бе ылғый надап өцгелериц.
Ат, түйелер алмасац, менсиндиц бе,
Шарўаныц шапан, шекпен, жегделерин?
Сен сыяқлы талайлар бизге келип,
Аралап алар елдиц тецгелерин,
Шақырттым айтайын деп усы сөзди,
Белгили жумысьгм жоқ сенде мениц.
М ә н с үр:
- Дәме қыз, бәрекелла билгенице,
Кайылман таўып айтқаы минлерице,
Жаныца жақыныцды жармастырып,
Ҳәркимди жүргиздиц бе илгериге?
Ж апалақ болсам, саган бармаспедим,
Бағана корип үйге киргеницде?
Қалыпсац суцқарыцды танымастан,
Ж олдас боп жапалаққа жүргеницде.
Бир болса, жигитлигим болған гпығар,
Орып жоқ буған сениц күлмегице.
Жецилесец дегендёй соз айтасац,
Корермен шын исенсец тиллерице.
Елимнен жалғыз жүрип быйыл келдим,
Болысты, жети уруўды бүгин кордим,
Жасымнан хадық жақсысын қодир тутып,
Жақсыға сол себептен үйир болдым.
Берейин сөзлерице тегис жуўап,
Шешилсин кеўлицдепт түйинлериц,
Адырайып, сөздиц парқын ацламайсац,
Сыилаганды билместей сыйырмедиц?
Д о м е:
- Әй ага, тилиц артық, шешен екен,
Кеўилиц жүйрик созге көсем екен,
Сыр берип жүрегөрме халайыққа,
Демесин: «Ел қыдыргам есер екен!»
Мен сениц билмедим бе минлерицди?
Абайлап, тартып сөйле тиллерицди,
Шығады огтай лаўлап сыртқа сөзиц,
Көрсетии қояйыи ба бир көримди?
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Өсекке епли екен тилиц, жатьщ,
Қойнымнан услап едиц туиде кимди?

Бар дейди мыц мийнет ге бир рәҳәт,
Жерицди мақтай берме журтқа бунда.

Өзице жақсылықты жон көрмедиц,
Ямаса өнерице исенген бе едиц?
Қанша мақтап басыцды көтерсецде,
Созиниц бәдеси коп жерден келдиц.
Ат жейтуғын арпаны гамақ етип,
Сырдағы тақы р гедей едден кеддиц,
Тикенектей тийеди ашшы тилиц,
Есицпен кетней жүр ме шецгеллериц?

Сениц ж ерин Модина, Меккемеди?
М үбәрек пайгамбардыц мокапы еди,
Байтулла бир Алланыц үйи депти,
Қатар тур Мекке мемен екеўлери.

Елимниц дәўлетине көтерилип,
Байгус-аў, ылайық па жедиккениц?
Ақылыц анық кәмил житит болсац,
Адамды ҳайўан менен гецермедиц?

Сырыцныц гордей түнек толедери,
Жалац аяқ, жарқырап тобелери,
Жаздыц күни койлексиз шекпен кийип,
Гедейицниц қуўраған шекедери.
Ж ердериц айқыш -уйқыш агыз, шелли,
Табылмас жолларьщныц төте жери,
Сөзимниц өтириги болса егер,
Айтып бер, таи мынаў деп қоге жери.

М ән сү р :
- Дәме қыз, билдиц шешеп екенимди,
Бойымнан таппай гақтыц неше минди,
Сегиз ай бодды ш өлге меп келгели,
Журт билсе, нете айтпайды еееримди?

Ай гпассац сен жамап деп қуры қумды,
Айгарсан минлегепде қудыгымды,
Гедейдицала жаздай шыйқылдатқан,
Мақтаймысац қаўсаган шыгырыцды?

Бар екеп сөзте жетик ақындыгыц,
Гәпимди жалган деме, бул нақ шыным,
Елди-елдеп, жерди-жерден кемситесец,
Балалық минезиц бар, ақмақлыгыц.

Қырғаўылға дузаққа қылын жулын,
Қурықсыз қор қыласац туғырыцды,
Елицде бир-бирине исеним жоқ,
Кобейтип қатьшдарша сыбырыцды.

Айтабер, оз минимди шамалаймаи,
Сонда да жуўабыцды тамамлайман,
Дурыс созге беремен дуры с жуўап,
Бурыс соз айтсац, тоқтап қалалмайман,

Гей гедейиц жүреди қыялланып,
Ж едбеген жеци бодм ас қол суғарға,
Көгине тарысыныц кийим алып,
Тапқанын саўдагерге гы ғар бәрҳа,
Ал, Монсүр, сол гедейдиц бири - озиц,
Айгпасам қыдыгыцды, болм ас тәнҳа.

Түбинде қыз емессец сен билимли,
О м анны цузы н аққан дарьясы,
Әўлийёлер жайлаган жер бурыпгы,
Қарасан, ои саўсатыц тегис емес,
Қайда ж оқ азлы-копли елдиц мипи?
Келгенше он алтыға түк көрмеген,
Билимсиз, кимге айтасац қррлигицди?
Когерип озицди-өзиц мақтаган соц,
Сырыцды агац сениц енди билди,
Елим менен жериме тилиц тийди,
Усы да көрсетпей ме кемлигицди?
Билерсец енди мепиц тецлитимди.
Д әм е:
- Әй, ага, басыцнан мин таппадым ба,
«Меннен мин табадмас» деи мақтандьщба?
Боддым деп ш одге кедген жадғыэ қара,
Жан шақ кедмес дедиц бе қаптадыца?
Бийшара-аў, елиц төре, я хожа ма?
«Тилиц тийди» дегениц - сасқапыц ба?

М ән сү р :
- Дәме қыз, айтылмаган сырыц бар ма?
Таслап айт өтирикти, шыныц бар ма?
Айтқанынныц барлыгын дуры с дейик,
Тагы да бизге тағар миниц бар ма?
Карақадпақ катты екен, қайыры жоқ,
Сақый деп отириктен судыўланба!
Биз қазақтыц баласы Сыр бойында,
Ж аздап, қыслап ж айдаймыз қыр-ойында
Сырдағы тамаш аныц бири де жоқ,
М ақтанасац қырдагы қуры қойыца.
М ийнетсиз рәҳәт жоқ, қайда барсан,
Тириш идик ийги ис, пайдалансан,
Комирге кок тецгени адармедиц,
Гүзинде кыймылдамай жайга кадсац?
Түн жатыи, түсиц қашып, Самарқанға,
Күниц бар ма, түйени айдамасац?
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Дәме қы:з, бул созмцниц шын ба бәри?
Журт отыр екеўимизди тыцлағалы,
Шетинен малға голы журт бола ма?
Айтаберсец, аз емес қумда жарлы.
Халқыма тил тийгизии, тентекписец?
Бар бизде тоқсан тоғыз машайыгы,
Султаниьщ Қара гаўда Сырдан ары,
Ол таўдан шыққан байлық қайнап тасып,
Дәрьяга барыи қуяр жылғалары,
Сагасы ол дорьяиыц Хантәцирден,
Аяғы алысларды суўгарады.
Усыныц бөри де бар еллеримде,
Сөзиме я болмаса исенбедиц бе?
Булақтай қайнап агар дәрьяларым,
Қумыцды Сыр бойына тец дедиц бе?
Күни ыссы, көлецкесиз, коклемм аз,
Сый болмас Кербаланыц шөллеринде,
А г мииип, асын ишип жүргемпем соц,
Амгпадым айыбыцызды сизлердиц де.
Беллестиц маймылдай-ақ айыў менен,
Көрерсец жем гигмцдм шецгелимде.
Айтылмаган гасқын сөз тагы да көп,
Айтып кал, козиц жетсе жецбегице,
Кемситтиц келместеы-ақ «гедейсец!» деп,
Байман деп мақтандым ба сен коримге?
Д ам е:
- Ал, ага, мен сойлейин шыпы менен,
Сорасац, молим болар сырым елден,
Бойыцдағы көрииген миницди айтпай,
Тоқталып гартылады тилим неден?
Айыбыцды айтпастан отыр едим,
Мийман деп қәдир тутып күни менен,
Қарақалпақ «сарац» деп бир сөз айттыц,
Ўарламай, ош ире ғой үницди сеп.
Қарақалпақ ҳом қазақ бастан егиз,
Қашаннан-ақ аралас өскен елмиз.
Жери саз, с\уы гынық болған менеп,
Қоныссыз қор болады шалқар тециз,
Түрли ж ем исегилип мийўаланса,
Тецизден де артықмаш қазған ксриз,
Тамаша қумда болмай, кимде болсып?
Асы кои, ақшасы мол, аты семиз.
Комир сатып, аламыз кок тецгени,
Кәеиби елимиздиц коптен берги,
Кийизин қаптай жазып нарға артып,
Самарқанд, Бухар барын гөгер жери.

Ҳор нардыц қырық гецгеден жүгин сатып,
Ж иззақтан ун алады ш еттен берги,
Усыныц бәри де шыи, жалганы жоқ,
Қосыққа бийкар гопти алғаным жоқ,
«Тилицди байлайман» деп талпынсац да,
Сеннен қорқып, гоқталып қалганым жоқ.
Үндемесем, кегесец едирейип,
Жецил минез жигитсец, салмагыц жоқ.
Сасқалақлап сезицнен бүклеиерсец,
Ш онтықлықтан сөзиме тикленерсец,
Билемен Сырда әўлийе көп екенин,
Не ттайда, қәдир гутып күтпегеп соц?
Сырыцныц сылдыр бақай адамлары,
Ўәдесинде турмайды табанлары,
Азаннан кешке дейип сумлық ойлап,
Жоқ сирә ақыреттен хабарлары,
Көп әўлийс болгап соц аяқ асты,
Ж ол таппай, алапаға шабар бәри,
Жарамлы жақсыларын ж асық бийлеп,
Болысетип қойылар паданлары,
Парқы жоқ айтқан менен, өз қәўимиц,
Өзинш е пәп-покизе, минсиз бәри.
Биздеги болыс-бийге, байға келдиц,
Бир емес, бәринен де пайда көрдиц,
Селтецлеп семизликти көтере алмай,
«Ишемем ш екер салып шайга» дедиц,
Атта - аргымақ, түйеде нар болмаса,
Кеўлим жоқ тайлақ пенен тайга дедиц,
Қайырлы елиц менен жсриц болса,
Жалгыз өзиц тентиреп, қайдан келдиц?
Сырыцныц коли сасық, шөби жасық,
Жарлылар жалац аяк, түси қашып,
Тац атса еш егине жүгип артып,
Дадага шубырады асып-сасып,
Күн батыўдан кок шоп гем ширкей ш ыгап,
Зарланып ызылдайды зәҳәр шаптып,
Кийиз үй жыртыгына шопти тыгып,
Ҳешбир жан ш ыгалмайды есик ашып,
Ортага түтипликти салып қыйдан,
Жатады жер баўырлап, беги н басып.
Шабады жазлай қашы, гүзде қарық,
Шақырып, бирип-бири излеп барып,
Қасласса, бир-бирине жала жабар,
Ҳақлықга, ҳадаллықта болмас парық,
Бул нәрсе, мақтансац да, елицде бар,
Аман болсац, көрерсец гүзде барып.
Оц гүўе, бундай жумыс кирмес гүске,
Журтыцды гецгересец иегып бизге?
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Исинип тақылдаған тацлайыц ба?
Болмаса, дауға қылған далбайыцба?
Ери арық, Сырдыц семиз қатынлары,
Соры коп еркегинич мацлайында,
Суўда жүзген балыққа қармақ салып,
Үцилип отырады жар бойында.
Кунде жаўлық-көйлегин жуўып алып,
Ҳаялы жуўытпайды шан бойыпа,
Еличнич ерси исин умытыпсач,
Ал, аға, есте сақла, ал ойыча.
Сыр қатыны көйлегин бүрмелеген,
Қынама қара бешпент түймелеген,
Базардан бәсекиге таўар алар,
Бәрибир бай болмайсыз, кийген. мепен.
Журтыцныч ауел бастан әдети сол,
Сен өзин қанша мақтап сүйген менен.
Гедейлерге қараспас байларьщыз,
Айтпайды, мынаў гой деп, пайларьщыз,
Елинди қанша мақтап көтерсеч де,
Бизич журтқа белгили жағдайыцыз.
Жыл бойы бир дүнья деп күн-түниниз,
Өтеди гөр-гүмиранДықта айларьщыз.
Қай жақта айтылмагап ҳасыл сөзич,
Бар болса, айтатугын келди гезич,
Қачғырып бунда неғып келип қалдыч,
Елице айыў жигит болсач озич?
Еситтим гедей ж игитдеп сыртьщнан,
Айтайын жасырмастач, т}'р ғой көзич.
Жел сөзге жылмачлаған епли екенсец,
Шайырша шарықлаудан шетте екенсеч,
Сөзиме менич айтқан қасарысып,
Кеп болса «елич жаман» деп кетерсец.
Сыртычда коп жаслар тур адырайған,
Тилич тийсе, қамшыны жеп кетерсец.
Бийшара, қачғып жүрип сорьщқайнап,
Қәйтейин, айта берсем, окпе етерсеч.
М ән-сүр:
- Дәме кыз, шыныннап коп өтиригин,
Уятсызсач, ашылған бетич бурын,
Бетиме айыбымды баса ма деп,
Өзгереди сезикленип сенич түрич,
Сенич менен ерегисип айтаман деп,
Жети руўға усындағы тийди тилим.
Айырдыч таўды қумнач, Сырды Қырдан,
Қутырған екенсен ғой, қудай урған!
Ал енди минин болса, мен айтайын,
Табарсан қандай пайда, қурғыр буниан?
Ағылтып айтпайыншы, саспа, Доме,
Торғайдай турымтай ҳәм қырғый куўған.

Ҳаслы бенде болған соц, елде мип бар,
Мин айтпа, күшли болсач созге дилўар,
Алланыч қылған исин айыпсыз деп,
Дәлилли ҳәр нусқадан коргеним бар.
С уүы - сүт, топырагыцды алтын дей бер,
БолмайдЫ Сырдан ҳешким буган қумар,
Айтайын атын атап, бирим-бирим,
Қарашы, ш өлич менен теч бе булар?
Жаз күнлери жайлаған қуралайы,
Булт жетпес асқар таўлы еллерим бар,
Үйрек ушып, ғаз Қонып ғацқылдаған,
Шалқыған шагалалы көллерим бар,
Жез писенли берденке ататуғын,
Ҳийлели, артық туўған мергеним бар,
Минекей, сизиц жерден артықлығы,
Елимнин усыпдай коп ермеги бар.
Жаз жайлаў - Сарысуўдай саласы бар,
Сырты кеч сексеўиллик қара шубар,
Жери боз, саз топырақлы, ажырықлы,
Айдын тақыр ат шабар даласы бар,
Султанға зияратлап жылында бир,
Кыслатып қойын айдап тағы шытар,
Нәзирге тецге берген есап емес,
Апарған ат Ҳгэм түйе қарасы бар.
Аздырмас, жасларыиа ақыл айтып,
Халқымньщ қарт-қария данасы бар,
Шолинде бул норсениц иышаны жоқ,
Халқыннын ҳаққа қандай шарасы бар.
Қайырға қатар питкен талларым бар,
Тал арасын жайлаған малларым бар,
Тас гербиштен жасатып әйнек қурғап,
Қысында отырарлық гамларым бар.
Гедей деп Сырға тақты ч кальщ қайгы,
Онын менен кегиц сиро алынбайды,
Қой айдап, түйе жыйнап бақпаса да,
Азыгы телегинси арылмаиды,
Сизлердей хошаметти берип малга,
Жарлысы байға барып жалынбайды.
Коклемде ту'рли дақыл себиледи,
Қос айдап, кетпенленип егиледи,
Гүз болса, сочын бәрин жыйнап алып,
Тапқан дони қайғысыз желинеди,
Халқымныц әўелден-ақ достүри сол,
Жамачлап не десенде, кемимейди.
Дәме Қыз, сөзин бар ма айтылмагап?
Бар болса, тағы билдир айтып маған.
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Д әл ийли жоқ гәилерди көп ай гасац,
Бәлеге жолығады жай гурмаған,
Салмагы жок, сабырсыз түриц мыиаў,
Торели кецес шықсын қай тулғацнан?!
Өтирик сөз айтыўға еринбейсец,
Әри бай, әри сақый елим, деисец.
Әўеле шагақ созди өзиц баслап,
Сен мени қалайынша жецил дейсец?
Қол салып қай жеримди көрип едиц?
Салмақсыз, түби жуқа териц дейсец.

Ат-тонын алыппедим, билип айтшы,
Қарақалпақтыц кай беги, қай байыцнан?
Сөзимницепди келди салмақлары,
Айгайын гымсал менен, ацла гағы,
Пыш ық та бойы жетпей айтқан екеп,
«Сасық» деп жыйған гөш ги шацырақгағы.
Сен Сырдыц шөбим, суўын кемситкендей,
Бар ма елицниц баў-бақша, шарбақлары?

Жақсы сөзге келмейди ҳеш бир ебиц,
Алды-артын ойламадыц ҳештемепиц,
Сен шоқалақ болсац да, асқар таўман,
Жырылғандай қәўпим ж оқсеннен мениц,
Дәмежап, мен буйра нар, жазыцды тап,
Бир сөзицде айтылды жүк берериц.

Суўырып ысырапыл соққандай-ақ,
Даўыл турса, бурқырап шац қаплады,
Көп қойдыц шацлақтағы қумадағы,
Жел менен қудығыца жумалады,
Шықса да ҳәр қаўғадан қырық қумалақ,
Илажсыз соннан барып суў алады,
Ыссыға шыдай алмай, сопы ишип,
Сорлылар муздай суў деп қуўанады.

«Гедей» деп көп кемситтиц бизиц елди,
Кемситиў қыялыца қалаи келди?
«Адасқанныц алды жөи» дегендей-ақ
Өз миницди билмейсец өзицдеги,
Дәлил менен көрсетип козицизге,
Бир азырақ айтайын сизиц елди.

Болгапда Сырда - дорья, булақ - таўда,
Ат пенен сиз саласыз қумға қаўта,
Олшеўли суў аласац арқан салып,
Тырбанып қара жерге салып саўда,
Қызылда жүргеп елдиц кези ашылмай,
Өмнри өтип кетер жәнжел-даўда.

Берекети бар дейсец Қызылқумныц,
Таўыспай өтирикти, узын қылдыц,
Мунда жоқ шалқар тециз, қайпар булақ,
Турады қай жеринде Қызыр буныц?

Жапапда жүрғеи елсец отар малдай,
Я Бухар, я Түркстан, Қоқан бармай,
Мырзацныц гацлап алған ақбилеги,
Шүйке бас, мойны кир-кир тоқаллардай,
Табаныныц жарығы тоқсан тилик,
Зырлайды жалацаяқ от арбадай.

Сизиц елде жақсыныц бәрин көрдим,
Дәм айдап быйыл келип өриследим,
Қудай айдап-келген соц, шарац бар ма?
Бориниц бармағынаи жемис жедим.
Мәмнлеге көнбейсец, кеўлиц соқыр,
Ай гқан сайын көбейди кейислериц,
Жаман кецес шыға ма жақсы адамнан?
Қасыма сиро жақын келиппедиц?
Қудай өзи берген соц, шарац бар ма?
Шай емес, шекер, шийрин тек ишкеним.
Мен шөлден адам көрдим ҳәм билимли,
Бәри де билип атыр қәдиримди,
Ақындық ат қөтертип ақырында,
Жайып жүр Қызылқумға дүбиримди,
Жолыц үлкен болсын деп өзғелерден,
Мықлап берди ат, түйе нәзиримди.
Өнеримнен кордим мен пайда қумнан,
Қайыр кордим өнерди жыйғанымнан,
Ат миндим, қус жетелеп - бәри ырас,
Коцырат, арғын, қыпшақ, найманымнап,

Шалағай келер ылғый бойдақларыц,
Үстине кийип алар бар тапқанын,
Ш абады шала өлтирип тойда атларын,
Көринсе сеи сыяк/1ы жарық табан,
Турады қоқырайып қой баққаныц.
Бул сезди айтып турман сыпайын деп,
Тулланып отырмысац, жылайын деп,
Бизицелдйц қызлары кийер мақпал,
Қынамалы ақ көйлек, алтын илғек,
Сан әлўан тазалықтын парқын билер.
Не қылса да, иәкизе Сыр адамы.
Койлегин қатынларыц жамап кийип,
Ж ыртығынан жылтырар шығанағы,
Барабар алысгағы Сибирь менен,
Қысында жети жылға ылығады.
Сырды минеп, ашпа сен сөз жарасын,
Гедей деп ажыраттыц журт арасын,
Жел сөзди олай-булай желпип өтип,
Капладыц пердец менен бир парасын.
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Елимде жақсыман ба, жаманман ба?
Сен жаман деген менен, шам алдым ба?
Боасам да Сырда қарсақ, шөлге келип,
Арыслан, айыў болдым сағап мунда,
Асқар ойлы, сөзи жүйрик дүлдилинмен,
Сен көрмеген өнерим кәм алдымда.

Жайсыз деп жаманладыц жүдә кумды,
Мақгадыц көлиц менен булағыцды;
Кок орай шалгыпым деп керилесец,
Көлдеги сасық қамыс, қоиағыиды,
Берейин сөзлерице тодық жуўагт,
Сал мине, шайыр Мәнсүр, қулағыцды.

Айтасац жигитлерди сыртымдағы,
Умтылса, арашалап турма тағы,
Бир со :5 бар: «Ерегиссе ер оледи»,
Тилимниц қыйып қорқыи тек турмагы,
Гидирип неден сассып бүгежёцлеп,
Қызыл тил бастан бурын қырқылмайды.

Қуўраған қурайларыц көп десец де,
Инанбайман жалғаннап еплесец де,
Саўысқан, алағарға - мәлим қусыц,
Айтайыи ҳақыйкатын, жек көрсец де,
Боласыз, қоян сойса, кой сойгандай,
Көринбес қолы ашық, төкпе сенде.

Дәме-қыз, айтар созди таўыстыц ба?
Жаманлап, қайта салма аўыз Сырға,
Сағырдыц мойнындағы аманатын,
Ишицде бсккем сақла, аўысгырма.
Жас бала, жесир қатын, қойин жур гты,
Биреў меиен жәнжелге жолықтырма,
Өз басыцныц саўлығын ойлана бер,
Мени Қудай қолласын, қәўип қылма.
Ацласац, усы сөздиц бәри ҳасыл,
Халық сыйлады онерли болганымнан,
Ойлансам, ел суўсынлар толғаўымнап,
Өз шамамды ацғарып жүргениен соц,
Орын алдым ерлердиц оц жагынап.
Бул көптицтопқа салган жүйригимен,
Қалма, Дәме, ойлаған жолларыцнан.
Д әм е:
- Ал, ага, жалган сөзди айтгыц анық,
Уятсыз деп бетиме қылдыц салық,
Айыбымды кешир деп жалынбайман,
Болсац керек дацқыма сыргтан қапық,
Сен өйтип каиша жалған айтқан менен,
Кеклемейди кец пейил бизиц халық.
Коринген жасырынбас, көмген менен,
Байг}?с-аў, жайыц бар ма мен кормеген?
Бизиц елди қаралап сөз айтқандай,
Зәлелиц бар ма сениц шолден корген?
Парқы бар ойлы-бәлент ҳәр нәрсениц,
Бола ма тек гилге зор берген менен,
Жар салып жарл ыман деп қумга келип,
Байларға еки көзиц мөлтецлеген.
Әлбетте, қыргый болсац, қорғаларсац,
Жерицнен айырылмас-ец шецгеллеген,
Сықылсыз нәментайсац, мақтансац да,
Түсинбей, ҳәр нәрсеге ербецлеген.

Көли коп деп мақгадыц Сырларыцды,
Сары с\7 , Сырдан аргы қырларыцды,
Мақтаған мергенлериц күн көрин жүр,
Атып жеп муштай қоян, қырғаўылды.
Сыр бойыц қызыл тикен, шецгел шығар,
Қайырыца азлагт гал онген шығар,
Ш ошқаны кол жагалап қашып жүрген,
Биргалай мал деп козиц көрген шыгар,
Нәзирге ат ҳом түйе деген сөзиц,
Ешейин көтерилгеи кеўлиц шығар,
Мос болсац арақ ишип, мал не керек?
Соған берген есапсыз тецгец шыгар.
Халқы қылмай бийқәдир, аяқ асты,
Болар ма если ж и ш т елден шығар?
Кецеске, ҳасыл созге кем екенсец,
Деп едим, шешенлерди жецгеи шығар,
Елпилдеп шам айлангаи ширкейлердей,
Жазған ай! М ийнет айдап келген шыгар.
Ал, ата, сеннен сырды жасырмайман,
Я төмен, я жоқары асырмайман,
Ацласац әнгимеме нәзер салып,
Тасқа шабар ақбалдақ ҳасылдаймап,
Сен, ага, қәдириме жетсец анық,
Гәўхардыц жанған шырақ тасыидаймаи,
Сабырсыз, салмақсыз дёп кемситсец де,
Түбинде, сеинен озбай, басылмайман.
Мацызы оцгимемниц артық емес,
Тек гана жалғыз атым насыбайдан,
Сен, аға, айыбыггды ацламайсац,
Айтқанға ашыўланып қалмагайсац,
Болсац да тилиц желли, ерниц епли,
Ж үкти й ер қысыкжазы пар болмайсац,
Көшкепде кереге артып кемпир минер,
Қ ыйсықтос, бақыраўық қалбағайсац.
Ким инанар гедейди бай дегенге?
Пулы көп, төрт түлиги сай дегенге,
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Шолпанпыц жулдыз аты жасырыпбас,
Жарқырап жаца туўған ай дегенге.

Қай багқа, қай дәўлетке мәс ҳаялыц,
Бар болса жудырықтай басыцда мий.

Кемитпе Қыдырсыа деп Қызылқумды,
Буннан сен пайда корип, кеўлин тынды.
Шығады түрли кецес көмейицнен,
Өнерсиа жигитсец гой демейин мен>
Қазақтан асып келгеп азамат деп,
Бизиц ел ҳүрмет етти келгеницнен.

Саған сөз айтым болмас, қонбаган сои,
Сырдан гедей келип жүр, оцбагап соц,
Бори де сыпайыдай сыр билдирмес,
Тек гана жалац аяқ болмаған соц.

Көзине тарыдай да көринбепти,
Батсац да мыйлыгыцнан, ишип бизден,
Ким билер қәдирицди буннан артық,
Болыстыц ҳүрметине ылайық деп,
Жай бердик бәримиз де төбемизден.
Ойлайман, сениц мынаў жүрисицнен,
Щ ыннан да өз елинен безгеницнен,
Ол жақта қәдиринди халқыцбилсе,
Тентиреп неге келдиц өз елицнен?
Сен қанша айтқаи менеп, шөлде мип жоқ,
Тек гана ағар булақ, көллерим жоқ,
«Қарақалпақсарац» деп кемситесец,
Кедсин деп шақырса да, келгениц жоқ.
Уруўлы ел бир уялы терек болған,
Мырзасын бизиц елдиц көргениц жоқ,
Жолмурат, Назармурат, Қосымбай бар,
Щалқайып бағынбаган байга бурын,
Бәлени еен шығардыц елдеги жоқ...
Бурқый бер, салмақлы сөз гапсац егер,
Ҳоркимди Қудай урсын, сасса егер,
Мийнет деп тек қудықты кемситпесец,
Басқасын айтқаныцныц жалган дей бер.
Ағай-аў, илимнен бар талабыцыз,
Қолыцда қәлем-қағаз, жарағыцыз,
Ел ишкен булаққа тец таза қудық,
Бар болса шория гт ан хабарыцыз.
Буныцды өтирик деп айта алмаймыз,
Сол себептен таймай тур табанымыз,
Ж үрмесген жалац аяқ, геўиш кийиу,
Ыссыга бизиц еткен қамалымыз.
Бизиц журт ат минеди аргымақтан,
Қуйысқан, гүмис жуўеп жарқыратқан,
Күи/\е жыйын-мереке, бәйги қосын,
Қызыққа, тамаш аға халқым батқап.
Елицниц еркегинен қатыны бий,
Киргепи тас қарацғы жер гөле үй,
Болгап соц еркегинен мәртебели,
Ҳаялы иззет етпес, керсетпес сый,

Агажан, сынадыц ба сырымды алып?
Билдиц бе минезимди, мипимди апық?
Жөқ нәрсени қыялдан табаман деп,
Қыял сени қыйнады мийиади алып,
Ешки, қой, еш ек - бәри аттан озбас,
Марал болмас, Үстиртке сыйыр багыи.
Билмейсец басыца мин болган жерди,
Бизиц ел оз кеўлицниц толгаи жери,
Сыр бойыпан жәбирди көре-көре,
Қацгырған қара басыц зордан келди,
Қалай шер, айыў болдым дейсец шолде?
Ж артас коп, мәзи гана турған елде.
Усайсац Сырдыц қарсақ, түлкисине,
Абайла, қалма ж урггы ц күлкисине,
Бул айтқан сөзим сирә жаугған емес,
Улыўыц жайылып тур журт ишине.
Ал, ага, қайдан билдиц ҳақ кеўлимди?
Ақсатып байқадыц ба баста минди?
Ж ақсылар жәрдемине сүйенди деп,
Көрдиц бе бас қорғалап сасқанымды?
Қазақтыц хан, қарасы қасыцда тур,
Түсир сен тиреп турган аспаньщды.
Ж оқ гой деп ақын яки шайыр қумда,
Қарақалпақ, қазақты айырдыц ба?
Келсец де кокирек керип, «жарлыман» деп,
Ж асқанып айтарыцнан айрылдьщ ба?
Нәсият айтқаисыгап болдыц маган,
Айтылды әзиз қәйним ҳәм қайнағам,
Әй, ага, мынаў сыйқыц, ж алғыз жүрсец,
Айрылып ел-журтыцнан, қангып жүрсец,
Отызга келгеницше орын таппай,
Исицниц бәри шала, шацгып жүрсец.
Биз бенен ерегисип ерсингендей,
Бар еди қай демеўтииц, қапдай күшиц?
Әцгиме ада болмас, гидирмесем,
Тоқтатып алалмайсац түбинде сен,
Қоқырайып, қыцмрлаиып кейинесец,
«Сырдагы гед ей л и ги ц - миниц» десем,
Бай болсац Сырдап сыртқа шықггай жатып,
Болмай ма басқа журтқа билинбесец?
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Озицниц айыбыцды озиц аштыц,
Ақыл кем, болған менен тилиц шешен.
Бир сөзди ж әне таптыц олип-галып,
Буган жууап айтайын толық анық.
Даўласар өнбес даўды гешше жиги г,
Коп екен манлацыцда сорыц анық.

Биреўдиц ар-намысын қорғағаыдай,
Келдиц бе исеним хат қолыца алып,
Қолыцпап келсе, мени анарып бер,
Отырдым жақын жердеи орын алып.

Айтасац әдетицди халқыцдағы,
Қыз қашырыў - Сырдағы салтыцдағы,
Бир қызға - отыз күйеў, он қудағай,
Сыр елип әллсқаш ш ап ант урғаны.
Қосығыцды торла да, толғана бер,
Жерицди тоқсан мақтап, қолға ала бер,
Ақылыц Әплатундай зор болса да,
Сорлапьтп оз елицде қорлана бер.

ҚУЛЫ М БЕТ ПЕНЕН КЕРДЕРИ Ә БИ ЎБӘ КИ РД И Қ АЙТЫСЫ
Қ улы м бет:
- Ҳүрметли сәлем жазаман,
Әбиўбәкир моллаға,
Бир жасаган қүдирет,
Сыйынаман аллаға,
Еситилгеп қулақтан,
Булбил даўысы қала ма?
Кимлер ашық болады,
Тогайдагы ғаргаға?
Бәрин саған айтпайман,
Жыйнаған сөзим толады,
Пар өгиз жеккен арбаға,
Айыбым болса өзиме айт,
Мени аяп, қаргама!
Еситемен сол жақта,
Орынбор деген қала бар,
Бер жағында қаланын,
Кердери менеи Тома бар,
Ол Кердери мәкаиы,
«Сары кобда» деген сала бар,
Кердериниц ишинде,
Әбиўбәкир атлы бала бар,
Бизиц жаққа хабары,
1 'өруғлы менен барабар.
Усы хатым жолглқса,
Бизге айтып жазатуғын,
Қандай түрли сана бар?
Бизге жазып жиберин,
Сизиц журтты аралар.
Оқып етсин тамаша,
Улық-кишик балалар,
Табын, Изим арқалы,
Бериректе тапсырдым,
Жоғалтпайын, ала бар,
Жан қалтаца сала бар!
Бизде бираз елатпыз,
Соз билетуғын дана бар,
Иншаалла, өзимде,
Жөн билетугын шама бар,

Улық-за гым қарақалпақ,
Өзим атым - Қулымбет,
Хош болыцыз, агалар!
К ердери Ә би ўбәки р :
- Жолықтым, ҳәй, Қулымбет, хатыцызға,
Танысгым хат жүзинде атыцызга,
Урыўьщ қарақалпақ болады екен,
Түсиндим және улық-затыцызға.
Жыйнаған созиц толса пар огизғе,
Жақсац да түўесилмес отыцызга,
Алысган ецбек қылыи сөз сорапсац,
Берейин азырақ сөз ҳақыцызға,
Аз сөзди кәп сөзге қосып алыц,
Жолықиай жойылмаса қабыцызда.
Көп сәлем, Қулымбетке, қарақалпақ,
Екеўмиз қарындаспыз, турпы ортақ,
Қандайын сизиц журттыц биле алмайман,
Моллалар көп келеди, тили жалпақ,
Сорасам арғы түбиц ким екен деп,
Билмейди негизини, бәри шорқақ.
Сорайман: қарақалпақ ким болады?
Қанша журт Хорезмниц айналасы?
Әнесген аргы атамыз берман қарай,
Қайсы улық болады екеп ел ағасы?
Ар жағыц аўған, тәжик, сарт, түрикиен,
Нәсили қай орыннан, ким атасы?
Жеги ықлым дәрья бар, шәҳәрлер бар,
Төрт бөлим, қайсы болар жер парасы?
Ғаррылардыц усы нақыл а)>зында бар,
Қазақтыц қайсы болады алты алашы?
Кердери-сораўиты Әбиўбәкир!
Танырсац, көргеннен-ақ соз қарасы,
Мәнисин билсец, қайтар, билмесец, қой,
Ақыллы бола қалсац ел данасы,
Сорагап үмитице қарсы жаздым,
Усы мснен тамам болды соз сарасы.
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Қ улы м бет:
- Хат еттиц, Әбиўбәкиржан шырағым,
Туўысқан түбимиз бир, шамшырағым.
Бир күн, бес жы /1 болды, жазып едим,
Хабары быйыл болды, ҳәм шырағым,
Сөзицде ашшы да бар, душшы да бар,
Жүзинди кормей, сырттан қупггарландым,
А\'дарып бизицелдиц боркии корген,
Азырақ атпасац да, шанышқыладыц,
Үйинде Қулекенди тегин қоймай,
Бирталай ел түбинеп жөн сорадыи,
Сизди мен озим тийип оятқан сон,
Тапсырған миннетимнен аршыламан.
Болады бизин халықтыц үлкен борки,
Болады жаўырынлы, толық көрки,
Кийеди жаз ыссыда коленке ушын,
Қыс күни киймесе де барды ерки,
Миҳражда пайғамбарым нуры түскен,
Мәканым ол Хорезм - жердин борки.
Пүткил жург қонысына оргақ емес,
Баҳадур биз халықпыз, қорқақ емес,
Сойлеймиз жигирма гоғыз ҳәрип пенен,
Тилимиз бек, ажарлы, жалпақ емес,
Бар болса бизде борик, сизде тумақ,
Жыртыққа тесик күлген әттен емес.
Айнала бир айлық жол Хорезмнин,
Ишинде бәленташ қан қаразьщнын,
Казақ пенен қарақалпақ атасы бир,
Алты алаш: түркпен, қалпақ, қазақ, озбек,
Алтаў деп қырғыз, естек айттым гозлеп,
Арасы алты алаштын түркпен жургы.
Шырагым, қабыл алсан муны сөз деп,
Агасы гаўырлардыц қабыл дедим,
Биликти китаплардан таптым излеп,
Ким болса муғыл журты, қалмақ соннан,
Мағынасын ушбуў сөздиц сорасац биз деп,
Бәршесин түўел айтқан шежире жоқ,
Ел өткен бизден бурын дизбек-дизбек.
Аўғанныц түби ноғай, сарт - естектен,
Алты алаш гүркпен журты бир нәсиптен,
Айыпқа, қәте болса, буйырмацыз,
Ағацныц кецеси усы бу көрсеткен.
Жеғи ықлым жердиц жүзи - жети белим,
Айтайын билгенимди бул есаптан,
Торт бөлим: үшеўи суў, бири қурғақ,
Қара жер суў үстинде турған зырлап,
Бир ықлым - Макке менен Мәдинадур,
Молла емес, саяқлардан билдим тыцлап.
Екинши, Қуддыс пенен Шам болады,
Үшинши, Бағдат, Фейруз ҳом болады,
Тортинши, Қырым, Рум деген шәҳәр,
Ногайлы түрли-түрли ел болады,
Бесинши, Шын-Машын мен Қытай халқы,
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Адамныц ойы жетпей гац болады,
Алтыншы, Мөскеў менен Едил жургы,
Шәҳәрлер сондай онда мол болады,
Жетинши, Шаржаў, Бухара, Хорезмлик,
Сораган жети ықлымыц сол болады.
Дорьясы жети ықлымныц соннан шығар,
Дәрьяга муҳит, тециз орам шығар,
Билсем хош, билмесем де, айып көрме,
Ағацыз оқымаған надан шығар.
Егерде биле қалсам ықлым жүзин,
Сораған жуўапларыц тамам шығар,
Алпысқа жасым келди жаца жетип,
Әбиўжан, хош, аман бол көргенимше,
Дуўадан сиз де бизди тасламацыз,
Шырағым, қымбат кориц Кердерицше,
Жибердим қалашыдан қағаз жазып,
Өзимниц ҳәрне бар билгенимше.
К ердери Ә би ўб әки р :
- Қулеке, бес жыл болды, хатыц келди,
Қулымбет шайыр деген атын келди,
Бул жақтан помошник бий барғанда,
Мақтапсац тумақ кийгеи ҳәкимлерди.
Ол бийлер мырзалық пенен сени сыйлап,
Қайсысы шапаны менен атын берди?
Деғенге «беркиц үлкен», аўыр көрдиц,
Бул исиц жаманлыққа жақын келди,
Тумақты онда мақтап, мунда кем деп,
Жецилтек сизден еки ақыл келди.
Мына сөз сиз айтпайтын жаўап еди,
Аўызыца ацлаўсыздан гапыл келди.
«Қарақалпақ толық, - депсец, - еркин өскен»,
Айтыпсац «көкирегин мийнет тескен»,
Ш әҳәрине ҳәм Хорезм, ҳәм Хийўаныц,
Миҳражда Расудиниц нуры түскен,
Жеринде корәматлы әўлийе көп,
От жақпай, қазанында аўқат пискен,
Көп надан-пақырыцыз, қарағанда,
Секилли әдети көп нурдан кешкен.
«Қорықпайтын қарақалпақ батыр» депсец,
Билинди батырлығы қайсы истен?
Жерине қазақ аўып талай барды,
Ҳеш нәрсе коре алмады ғайрат, күштен.
Сорадым «Хорезмди қанша ел?» деп,
Айтыпсац айналасын айлық жол деп,
Сорасам ел шамасын, жол етипсец,
Айтайын бу сәзицди нешик он ден?
Атасы алты алаштыц Әнес, депсец,
Шығардьщ бу созинди сулыў жөн деп,
«Арасы баршасыныц түркпен» дедиц,
Үлкени өзбек екен, кеттиц келбеп,
Дүньяны Топан су}'ы қаплағанда,
Ҳәм, Самлар кеме мипип шыққан демлеп,
Нухтыц Кинған уғылы тилин алмай,

Қ арақалпақф ольклоры
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Қаламан, деп, таўга шығып өлген мецлеп,
Көп қәўим сол Кинғанньн! нәсили екен,
Жетиссен уллы елге соннан орлеп.
Булардан басқа хешбир журт қалмаған,
«Иима*1сь1алар - Қабыл» депсен бийкар шоллеп.
Қалдырып қызылбасты, билдиц қалмақ,
Айтыпсан жеги ықлымды терисин жөн деп,
Жети ықлым, шәҳәр, дәрья, мен айтайын.
Қулеке, зейниц жетсе, қара ацлап...
Әўеле - Бабыл менен Ражам шәҳәри,
Екинши - Ҳиндисгаида ылгый сацлақ,
Үшинши - Ҳийжаз, Ийемен, Мәкке болды,
Бир шети бу ықлымныц Кафта болды,
Төртинши - Африка ҳәм Андалис,
О Дияр, Мысыр шети тақта болды,
Бесинши - отыз шәҳәр Шам менен Рум,
Шәҳәр аз жаратылған муннан бурыи,
Алтыншы - Түрик пенен Сахалиба,
О Хазар уллы халық болар дедим,
Жетинши - Шапи Идилде о Булгары,
Фақыры буны билмек -у л л ы билим.
Дүньяда тек болады жан уясы,

БЕРДАҚ Ш АЙЫР МЕНЕН 6
Б ер дақ:
- Мүйтен деген неме-неме,
Қақпашлары кеме-кеме,
Тоқ болсац, уўылдырық жеме,
Балы қуш ын туўған мүйтен.
Мүй ген билмейди арыны,
Ҳәргиз ишмейди тарыны,
Шортан балықтыц қарыны,
Пышағыцныц қыны, мүйтен.
Мүйтен аға, ҳарма-ҳарма,
Қысқа қарай жабыц бар ма?
Уўылдырықтан туқым сеўип,
Жарынға туқымыц бар ма?
Мүйтен қонар ойлы-сайга,
Сазан минип, барар тойға,
Шортан балығы - ол да жорға,
Қуйрығыцды бурма, мүйтен.
Мүйтен қызлары керилер,
Балық аспаға еринер,
Төринде қақиаш көринер,
Есигицди түрме, мүйтен.
Ецбегициз бол.масын ҳеш,
Көтерилип бул жерден кош,
Халыц келсе, айтыс, Өтеш,
Жағдай солай, билсец мүйтен.

Кецестиц үлги болар жориясы,
Уллы мухит пенен океаны,
Ықлымныц бул бирипши дәрьясы.
Екинши - Ш ын дорьясы, жоқары аққан,
Үшипши - Ҳинд дәрьясы, шыққан Кафтан,
Гортинши - Фарсы дәрья шығады,
Хорезмлик, Бухара жақтан.
Бесинши - Халзам бәҳри, уллы дәрья,
Алтыншы - Ж уржан бәҳри, озиц ойла.
Жетинши - Мағриф гиц дорьясы,
Шығарсац, оны излесец, отыз айда,
Үйреткен саған молла қоте етиггги,
Арасы бу ықлымныц әллеқайда?!
Бул сөзлер мағыналы үлкен кецес,
Ай гатуғын олец емес қыз бен тойда.
Қулеке, билдим, сизиц үлкен жасыц,
Бериўге, елиц алыс, қойдыц басын,
Улына мусырманныц дуўашымыз,
Көрсегкен бул да мениц ықласым,
Бар болса жоне сөзиц, тағы жибер,
Қызықлы халайыққа кецес болсын.

II Ш А Й Ы Р Д Ы Қ А Й Т Ы С Ы
Мүйтен деген халық болар,
Аўлағаны балық болар,
Кәтқудасы алы иболар,
Ендигице бек бол, мүйтен.
Парқын билип айтқыл аныц,
Қыймылдайгөр, болса жаныц,
Уўылдырықтан жеген наныц,
Билесец бе, Өтеш мүйтен?
Мүйтен арбасын айдайды,
Сүўен май менен майлайды,
Жаман арба ўай-ўайлайды,
Өр жагымнан журме, мүйтеп.
Мүйтен деген калыц саяқ,
Сағац боздур, жериц аяқ,
Мерекеде жедиц таяқ,
Билесец бе, Өтеш мүйтен.
Айтылды бул қосық сизге,
Дәлилин берициз бизге,
Ш ығарайын айтып жүзге,
Билесец бе, Өтеш мүйтен?
А га-бабац көлде өтсе,
Жуўабыц бер, қолыц жетсе,
Бир шортан саллацлап кетсе,
«Уай-ўай, жаным» деме, мүйген.
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Мүйтен балыгын тасыйды,
Асау бальпын қасыйды,
Ииислериц боқ сасыйды,
Шеп жағымнаи жүрме, мүйтен.

Досмурат бабац бар ма екен?
Есеналысы нармекен,
Тайлақ балыққа жары екен,
Дүркиретип айдап елди.

Балықларьщ қара бөрге,
Айдап садып шалац жерге,
Аўыцды сал ыққа, өрге,
Сен бас болып, Өтеш мүйген.

Әўел баслап Тайлақ олди,
Салын суўга байлап олди,
Қызылларын майлап олди,
Касибициз суўдан, мүйтен.

Аймырзацыз даўдан өлди,
Айдос бий ҳәм жаўдан олди,
Мүйтен көрсец, аўдан олди,
Билесец бе, Өтеш мүйтен?

Тайлақтьщ өрге қашқаны,
Ылақадай аўзын ашқаны,
Балықты қорқпай шанышқаны,
Жүрегицниц түги, мүйтеи.

Мүйтен деген халық болып па?
Жүрегицизде дақ болып па?
Уранлас бир жақ болып па?
Хабарын бер, Өтеш мүйген.

Мүйтенлер ерте турады,
Аў-дузақларын қурады,
Ермамбетти жин урады,
Тысқа шықпа, Өтеш мүйтен.

Атым Бердақ, Әкем Қарға,
Сөз келеди зордан-зорга,
Миндиц бе атаўда жорга?
Жериц бийжай, Өтеш мүйтен.

Бир батпап қармақ темири,
Тецизде өтги өмири,
Бектемир ханныц ҳомири,
Бир жерге үй гелле, мүйтен.

Дийханшылықты көрмеген,
Балықтан басқа жемегеи,
Сал минип, таяў сермеген,
Жигитиц бар, Өтеш мүйген.
Айтқан сөзге келмес намыс,
Өтеш шайыр, ҳаслыц абыз,
Өмиринше жаққан қамыс,
Қос-гүркели халқыц, мүйтен.
Бердимураг ҳақтыц кулы,
Саҳрада өскен бүлбүли,
Жас қырық бесте, сыйыр жылы,
Ҳикаятым, Өтеш мүйтен.
Балықшыныц огын жаққан,
Балықшыга касын қаққан,
Торсылдақтан Түйме таққан,
Қызларыц бар сениц, мүйтен.
Мингенлери жекен салды,
Салға минип балық алды,
Үш мүйтеннен зүрияд қалды,
Жеги мүйтен бойдақөлди.
Мүйтенлер қазасын салды,
Қақиашларын жесец - палды,
Жаманлары үйде қалды,
Жақсылары С)Ада олди.

(2-қосыгы)
Тоба егемен, бйлмей айттым, нетейин,
Кеўлиме йош кирип, тагы сөйлейин,
Қулақ салып тыцлац буны, яранлар,
Мүйтен елатыпы баян етейин.
Бекире, сазан ушын аўлары барды,
Қ асг еткен кисиге да>'лары барды,
Мүйгенпиц Тербенбес атаўы барды,
М үйген едатыны баян әйлейин.
Саўыт байдыц жан-жағасы саматты,
Балығынан аўқатлары абатты,
Қыз-жигиттиц шайнаганы набатты,
М үйгенниц балықлы тецизи барды.
Ж уўысгырып, асып қояр қазаньш,
Моллалары айтар бес ўақ азанын,
Барса, алар көлдиц сары сазанын,
Олардыц жарамлы жылымы барды.
Шарўа халықтециз бойыи жағалар,
Жерлери бай, отлақ жерин жагалар,
Мүйтен менен бас гу гпацыз, ағалар,
Мүйтенниц Баймамбет пирлери барды.
Жилўа менен жаныцды алған көзлери,
Шекерден шийриндур айтқан сөзлери,
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Он төрт күнлик айдан зыят жүзлери,
Мүйтеннйц не жанан қызлары барды.

Қандай жақсы сулыў суўдыц агысы,
Балықлы хошүрей тецизи барды.

Мерекеде ҳәрким айтқан раҳмет,
Баймамбет пирлери қылар көрамат,
Хожақтьщ баласы Палуан ҳәм Ахмет,
Атасынан артқан күшлери барды.

Шайыр Бердимурат - Алланьщ қулы,
Өмиринше саҳрада өскен бүлбили,
Созимниц ҳеш ўақта солмайды гүли,
Менин айтқан сөзим ҳар жерде барды.

Ғайратланып ҳәммелери исегкен,
Ерлери бар, қол усласып бәс еткен,
Жилўа етип жигитлерди мәс еткен,
Мүйтенпиц не жанан гөззалы барды.

Ө те ш :

Наданлардай бийәдеплик етпеген,
Әдепсиз, ойланбай сөзди айтпаған,
Бек, торе, хан ҳәм бийлерден қайтпаған,
Мүйтенпиц Бийсенбай шерлери барды.
Абадандур мүйтен халқы ерлери,
Шарўаға жай, мал жаймаға жерлери,
Ашыў-тогын билдирмейди көллери,
Мүйтенниц балықлы тецизи барды.
Қатыны балығын қақлайды дузға,
Тапсырып үйлерин бақташы қызға,
Қорқпасган минеди бир ели музга,
Соньщдай жигитлер мүйтенде барды.
Талап етер бир-бирине жарысып,
Бирге ислеп, барымына барысып,
Мүсәпир адамға бәрҳа қараеып,
Ис еткен мүйтенниц жигити барды.
Түркстаннан келип тециз жайлаған,
Жел болса да, қорқпай қайық айдаған,
Жигитлери ўақты менен ойнаған,
Ақыллы жигитлер муйтепде барды.
Азан менен барып аўын қараса,
Еткен иси кеўилине жараса,
Бир мүсәгшр барып балық сораса,
Қуры қашармастай жигити барды.

- Түбимиз қонырат, туўысқан адам,
Алды-артын ойламас бәдҳасыл, надан,
Қудадан бийүмит, ҳаслы бийинсан,
Алды-артынды байқап сөйле, қолдаўлы.
Мүйтеп сени қайсысыцнан кем болди,
Әкец Қарға, ылақаға жем болды,
Ал, алағой, сазан балық ем болды,
Хор-зар болып олген, надан қолдаўлы.
Ғарғабай, Найзабай әкеннғщ аты,
Ели бай, көли бай мүйтен елагы,
Туўысқан адамлар, ҳасылы-заты,
Ҳаслып билигғ айтқыл, Бердақ қолдаўлы.
Өзинди ойласам, ақылыц асқан,
Сениц кеўлин недур дәрьядай тасқан?
Ҳайтыў-мерекеде өгизин қосқан,
Қызларьщньщ соры болды, қолдаўлы.
Қатынларыц минип арба үстипе,
Таяқ урып, даг салмадын етине,
Сидиги шашырап қызлар бетине,
Сидик пенен бетин жуўған қолдаўлы.
Бий оолып, халқыцды сорап Турымыц,
Әсиресе соғып кетти зульщын,
Ажырасқанда жулып алып бурымын,
Малы копке байлап бердиц, қолдаулы.
Қәдирицди билмейсец, кисини сайып,
Намәртиц қаяқта сөйлейтин тайып,
Балық жеген болса, халықта не айып?
'Гисиц неден шығып еди, қолдаўлы?!

Еситкен бул созди таипайды қыяў,
Кемели жүреди, жүрмейди жаяў,
Қолында ескеги, үш қулаш таяў,
Мүйтенниц кемели жигити барды.
Кәри балық, оған қураллары саз,
Барлығы баҳадыр, жаманлары аз,
Көлинде қасқалдақ, үйрек, қуба ғаз,
Дүньяньщ анлары мүйтенде барды.
Жаз айында жүрсен, сулыў жағысы,
Әжайыпдур кемесинин нағысы,

Ҳалыц билмей, ҳор бир гәпти урасац,
Кеўилиц дәрьядай шалқып барасац,
I ийкарында, Бердақ шайыр, сорасац,
Қул еди бабацыз, Бердақ қолдаўлы.
Қулшар жора, алга қарай усындыц,
Қарап гурған кисиге көп бәс урдыц,
Күлки хожақ гопарына қосылдыц,
Тийкарыц натықдур, Бердақ қолдаўлы.
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Әкец жүрди Аққаланьщ жолында,
Өткен ҳалын сондай сенин бурында,
Қул боп жүрип Сандаулынын жолында,
Неге шадқаясац, Бердақ қолдаўлы?!

Билесец бе, сүйегицди ким тапқан?
Намыс уш ын мүйтен еди ат шапқан,
Қан ушын түркменде қылышын тартқан,
Қара Сатпан - мүйтен, билсец қолдаўлы.

Бай боп ата-бабац сениц отип пе?
Әўелҳа гуўары онға жетип пе?
Қулшар, ҳалыц билмей, есиц кетип пе?
Солай жай-жагдайыц, Бердақ қолдаўлы.

Оннан кейин қолдаўлы да ел болды,
Алдында қазыўлы бәрҳа ор болды,
Аўылдыц арасы өликке толды,
Басшыцды өлтирии, надан қолдаўлы.

Доўқара-Алаштыц қалыц елинде,
Боршиниц таўыныц бийик өринде,
Шешецниц әкеси қаўын жеринде,
Туқым таппай ар-сар, Бердақ қолдаўлы.

Бердақ, сөз таба бер, кеўлиц жай болсын,
Қолдаўлы хан болып, елиц бай болсын,
Еки инисин байлап берип Айдосыц,
Хийўа ханға олжа болдыц, қолдаўлы.

Бир жақтылық саған келген емес пе?
Сандаўлы қолында жүртен емес пе?
Қарқарацды туқымға алған емес пе,
Ҳаслыц патық, айып билмес, қолдаўлы.

Айып айтсац, ҳәммемизге тегисти,
Кейнинде ким алыи к,алды согисти,
Байлап берип Мыржық пенен Бегисги,
Хийўа ханға олжа болдыц, қолдаўлы.

Сөйтип жүргеницде сен жаман туўдыц,
Нақ он үш жасыада белицди бу}гдыц,
Қулшардай, әкецниц талабыи қуўдыц,
Өзиц шегараца, Бердақ қолдаўлы.

Айдосыц патшаныц тилине ерип,
Ғулгула сөзине кеўилин берип,
Кеўили суўыпты патшаны көрип,
Айып билмес, ҳаслыц натық қолдаўлы.

Халық тек демеслер ережеп айын,
Айтқан жуўабыца жуўабым тайын,
Қоспа емес, басқацыздан айтайын,
Қулақ салыц буғаи, Бердақ қолдаўлы.

Сөйтип, посып халы қелге келгенде,
Халық жылады еки батыр өлгенде,
Солай болыи мүйтен балық жегенде,
Сеи шобире шөпшеи жүрдиц, қолдаўлы.

Қолдаўлыда Қожаназар, Қосназар,
Өлгенинше ис иследи бийазар,
Екеўинен басқа жоқ гш ес қосар?
Қазақ пенен сүргин салдыц, қолдаўлы.

Ҳаслым мүйтен, мен минемен қопаққа,
Соз зая етпеймен сендей сопаққа,
Қызыцды мүйтен алып жалгыз шабаққа,
Қолыц жетип кеткен жоқ па, қолдаўлы?

Өлгенинше халы қдеп қолын сермеди,
Намыс-арын, өзи олмей, бермеди,
Халықтыц қәдирин ҳао^а билмеди,
Айып билмес, ҳаслыц натық қолдаўлы.

Бердақ жора, айтқан созиц дегендей,
Адамыцды таптым әдеп билгендей,
Бир-биреўге сын тағысып күлгендей,
Жагдай жоқ, ойласац. Бердақ қолдаўлы.

Халыққа бир күни хабары келди,
Қандай қорғаўшы еди Қосназар елди,
Ақыры түркменде орманда өлди,
Саўаш күни ҳаслыц натық, қолдаўлы.

Бурынгы аўҳалыц солай боп кетти,
Қайерде, қолдаўлы, қолыцыз жетти?
Жери-жексен болган ярларыц өтги,
Басшыцды өлтирип, надан қолдаўлы.

Өли өлип, елге хабар бере алмай,
Барған менен, жаўдан қанын ала алмай,
Қожаназар жеке қалып жүре алмай,
Ҳарып-шаршап, ар-слр болдыц, қолдаўлы.

Өтип еди Қожаназар, Қосназар,
Халқына да болып еди бийазар,
Соған мегзес болып туўып Ерназар,
О лар да А йдосш а откен, қолдаўлы.

Қалайынша, Бердақ, саган мен жатпан,
Кеўилицде кириц аўырга батпан,
Мүйтенпеи барып-аў бул Қара Сатбан,
Қосназардыц қанын алды, қолдаўлы.

Жетер болғаныцда қолыц мийўаға,
Босқа жүк артқандай болдыц түйўаға,
Басшы болып, қол салғанда Хийўаға,
Шайтанныц сөзине ерген қолдаўлы.
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Ерназар қәдирин ҳасла билмедин,
Сумлық әйлеп, айтқанына жүрмедиц,
Билдирместен қуртыуға қол сермедиц,
Айып билмес, ҳаслы натық қолдаўлы.

Не бале бар, ҳалыц билип гурғанда,
Патша емес пе еки иниси тургапда?
Өлтирдим деп Хийўа ханға барғанда,
Қандай баҳа алып қайттыц, қолдаўлы?!

Жағалап жабы ҳәм дәрья-салманы,
Қарақум ийшаны -хал ы қтьщ дәрманы,
Бирликке жегизсек дейип алманы,
Ерназарга, ҳаслын натық қолдаўлы.

Сопда пагша айтты: «Айдос қарақалпақ,
Енди хийўалы болмаға ҳәддице бақ,
Қолыца ал да бир қайқы таяқ,
Өлместен бурын сен олжа малды бақ».

Ояқта Турымбий усы деп мураз,
Алпыс бий қуралды, басшысы Нияз,
Ант, суў менен алма жегизди бираз,
Айып билмес, ҳаслыц нагы қ қолдаўлы.

Деп айгқанда, қалды аўызып ашып,
Өзин сипетледи, сөзлерип шашып,
Айдос патша деи қуўанғанында,
Зорга аман қалды душ паннан қашып.

Бул гулғула шайтанлықтьщ нышаны,
Алма берип Қарақумнын ийшаны,
Ерназар дос тутып, ойламай аны,
Шерицди туқымқурт еттиц, қолдаўлы.

Дарағыц кесилди баглы, мийўалы,
Шер өлген соц жекке, қаяқта ҳалы,
Өлтириўге Аидосыцды хийўалы,
Келген ўақга не қылып ец, қолдаўлы?!

Ақыры тартарсац заўалын дуздыц,
Бола алмас жерицде мойнынды создыц,
Сыртынан халық болып, ўәдецди буздыц,
Айып билмес, сын тататугып қолдаўлы.

Айдостын баласы батыр Ырзаны айт,
Оны айтқанда, қудықта өлгегт Торени айт,
Сол ҳалды бил де, сен ырайыцнап қайт,
Айып кермес, ҳаслыц натық қолдаўлы.

Усылайынша өткен ҳалды айтқанда,
Ҳеш кемис жоқ усы исти тутқанда,
Нан сындырып, Хийўа ханнан қайтқанда,
Айып билмес, ҳаслыц нагық қолдаўлы.

Кейингиден ураи деген жол болды,
Ислегени еки қара пул болды,
Қолдаўлыға еки жегим қул болды,
Се!тиц бабац еди, Бердақ қолдаўлы.

Сумлық пенен ҳәр бир исти ойладыц,
Ҳор бир жерде шерлерицди қыйнадын,
Ерназарды алдаўлықта байладыц,
Айып билмес, ҳаслыц натық қолдаўлы.

Мүйтен ағайын, ағалас қыят,
Ақылыц жоқ, ладанлық жағыц зыят,
Ата-тегин билмей айтысқануят,
Қоспақ-қоспақ қазақлардан, қолдаўлы.

Орынлаўға умтылмадыц исицди,
Жацадан жыйнадыц, Бердақ, есинди,
Ҳақыц бардай, маған қайрап тисицди,
Халықтан озған шайыр Бердақ қолдаўлы.

Тасла, Бердак жора, усы пешецди,
Қулларға мегзеттим сениц мүшецди,
Атац алды сениц сатып шешенди,
Туқым шопақ берип, Қарга қолдаўлы.

Ерназарға себеп боп, аттырдыц оқт ы,
Ийшаныц шыгарды сеннен қуулықты,
Қазы-қәтқуданыц ыкырары жоқты,
Әдепсиз, ықырарсыз, надан қолдаўлы.

Балық кәспим, паналадым тецизди,
Аш болмаслық ушьш ойлап негизди,
Нанды саған кимлер басып жегизди,
Айын билмес, ҳаслыц натық қолдаўлы.

Қолдаўлыда не биреўлер зор болды,
Алдында қазыўлы бәрҳа ор болды,
Ақырында Ерназарыц хор болды,
Шешесин жылатқан надан қолдаўлы.

Нияз бийдицулы аталығыцды,
Мойынға алмайсац қәтелигицди,
Ант сөз жацылтпашыц туталығыцды,
Қарарсыз, ықырарсыз, ладан қолдаўлы.

Қарап турып сен кисиге урындын,
Ханнан дәме етип, бийге бурылдыц,
Бир нешециз гедейликтен қырылдыц,
Бирликсиз, тәртипсиз, надан қоддаўлы.

Қалын қыраў тийип Айдос муртыпа,
Өзин-ози түйгишлейди уртына,
Көшин ылан салып пайтахт журтына,
Хийўалыга олжа болдыц, қолдаўлы.
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Қылыш кесер болып сениц ийницпеп,
Ҳәр бәле табылды усы пейлицнен,
Қуўыгт жетип хан хийўалы кейницнен,
Хийўа ханға олжа болдьщ, қолдаўлы.

Ж ас ўагы цда ор ж агыцда п анаады ,
Ҳақ кеширмес сениц еткен гүнаады,
Сени туўған жатыры жаман анавды,
Қарқараады шонаққа алган емес пе?

Хийўалыда кетип қызыў-жесириц,
Соны еситип кеўилицди өсирдиц,
Барлық қарақалпаққа тийип кесириц,
Халық бүлдирген, ҳаслыц натық қолдаўлы.

Көп ген ала алмайсац бул созден орын,
Бөгеке бетлисец, бирақ зоц мурын,
Шешеплер коп өтти бизлерден бурын,
Соннан үлш алмағыц доркар емес пе?

Хан етги ме Айдосыцды бардырып?
Хош соз айтқан екен бутан хан турып,
Жүкли ҳаяллардьщ ишин жардырып,
Хийўалыға қолдан бердиц, қолдаўлы.

Мақтумқулы мәгрип, басқалар өгги,
Гыйбат сөзли пасық птайтан не етти?
Тилге келсе, елгенлерди сойлетти,
Мағрип М ақтумқулыдан қалған емес пе?

Айтқан шәртин натша жургы келтирип,
Мен отырмап откенлерди билдирип,
Айдосьщды ар-сар етип өлтирип,
Шеринди туқымқурт еттиц, қолдаўлы.

Мен бир соз айтайын Бердақгы мақтап,
Кимге сып тағасац, дуўтар қушақлап,
Әкециз Қаргабай қаўынды сақлап,
Қарқараады шопаққа алған емес пе?

Он саўсагыц оц қольщныц саласы,
Қашық емес екеўиниц арасы,
Айдосьщ ньщ еки бирдей баласы,
Корисе алмай, ҳайранда өлди, қолдаўлы.

Ядқа алып соз жазамап ийемди,
Бердақ, ўажди гыцлац, тилди тый енди,
Атым - Өтеш, бабам аты - Жийенди,
Халыққа сөзи үлги болган емес пе?
Жерим қарабарақ, тециз жағасы,
Отырганым Кокөзектиц саласы,
Ҳаслым қарақалпақ, мүйтеп баласы,
Уллы жыйын гойда болған емес пе?

Өтеш шайыр жуўабыныц
екииши вариангы:
- Шайыр болсац, сен сөйлеме жалганды,
Бизден бурын нешше шайыр болганды,
Қагаз бенеп созин хатқа салгаиды,
Олар сөзин сынга салган емес пе?

Бердақ шайыр, мен билемен кәрицди,
Жел соз бенен қайырдым да әрицди,
Ерназарга алм аседим бәриади,
Саныц бар, сапац жоқ болган емес пе?

Бабамыцызды жутқан сарала жайып,
Қаргалар шоқыпгы көзинин майын,
Қарашық еткизип боркиниц сайын,
Қырдагыцды сууга алған емес пе?

Жақсылардыц сөзлери бар шекердей,
Ж аманлардыц сөзи ашшы зәҳәрдей,
Ҳақ жолына жүрген Әбиўбәкирдей,
Олар сөзим сынга алған емес пе?

Бердақ жора, қоржыныцды арқала,
Ҳешўақыт болмасын кеўилде ала,
Аржағыцыз Аққум менен Аққала,
Бабац балықуш ьш салгап емес пе?

Ўәждеп қалганнан соц, көз-жасыц тамыз,
Уруўым қоцырат, бир болар намыс,
Ҳаслым мениц мүйтен, гийреси абыз,
Бүгин саган сөзи үстем емес пе?

АЛТЫН МЕНЕН СЕЙДӘЛИНИН АЙТЫСЫ
С ей дәли :
- Меп бир жүрген птабылган,
Шапсам, оздым тобьтмнан,
Мерекели жыйында,
Ҳасылдан шапан жамылған,
Қудайдыц берген жел сөзи,
Өз жанымнан табылған,
Уруўымды сорасац,
Урыўым мениц қаражон,

Мен Сейдәли шайырман,
Ш ыққан жүйрик таоыннан.
Алтын қыз бар ма бул үйде?
Орын алсын жанымнан!
«Айтысаман» деп келдим,
Айтқан сезден жацылман.
А лты н:
- Жолаўшы, сәйле оцланып,
Қапатыц қуўдай қомланып,
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Әрманда қалған кисидей,
Даўысьщ қалай шығады,
Көп ишинде зарланып?
Текедей тик жөнелмей,
Абайлап сейле барланып,
Бул сөзим мақул емес пе,
Қарашы озиц өйланып?
Атыцныц жалы жагыцқы,
Қабағыц жаман қагыцқы,
Жөл босын сеннен сорайын,
Келесец қайдан сайланып?
С ейдәли:
- Мен сөйлейин, балалар,
Ақылға жетик даналар,
Қулақ салып тыцлацыз,
Жыйылған көп ағалар,
Жоқ қыдырған мен жоқшы,
Бул тойда қандай хабар бар?
Меннен бир байтал жоғалды,
Төрг аяғы ала аяқ,
Тобығыныц ағы бар,
Қәлем мепен жазғандай,
Жүзинде сулыў меци бар,
Қулағыныц артынан,
Жацадан ойық ени бар,
Азырақ серлеп қарасац,
Танаўыныц шеғи бар,
Мениц сондай жоғым бар,
Той қыдырған тойшылар,
Ж оқшыныц сөзин уғыцлар!
А лты н:
- Жолаўшы, сөйле, сөз келди,
Аўзыцда сөзиц бар болса,
Сойлер жериц гез келди,
Пирлериц бүгин яр болса.
Менде бир байтал бар еди,
Бурнағы жылы гүз келди,
Жаз жиберип тепсецге,
Қыс аламан барымға,
Қайдан алдыц жоғыцды,
Қолында туўған малыц ба?
Сүйиншиге не айттыц?
Берер жериц барында,

Ала алмайсац сонда да,
Ж ығылыс таппай, жалынбай!
С ей дөли :
- Мениц атым Сейдәли,
Малға жарлы, тилге бай,
Келер жериц кец қылсын,
Тилекти берди бир қудай!
Биреўдиц малы жатар ма?
Излеген жоғым табылды-ай!
Алып едим тамырдан,
Денем сүйген малымды,
Сүйиншиге жоқ еди,
Қалаўлы нәрсе қайымлы,
Сүйиншиге берейин,
Бир жабагы тайымды,
Жабағы тай жеми де,
Бер қолыма малымды!
Ерегиссем аларман,
Сирәдә саған жалынбай,
Тәўекелиц сай лурса,
Айтысып кор тайынбай!
А л т ы н:
- Мениц менен айтыссац,
Аўзыц қалар жабылмай,
Мен арғымақ баласы,
Еле қызбан шабылмай,
Айтысып көр, қазағым,
Тәўбецизден жацьтлмай!
С ейдәли:
- Айтысамын дегенге,
Келмесин, шырақ, намысыц,
Ш үў дегеннен байқадым,
Жақсы екен аяқ алысыц.
Әлиги айтқан сөзицде,
«Арғымақпан» деп мақтандыц,
Аргы мақта болсац, байталсац,
Қара көрини.м жер шабысыц,
Еситип келдим мен сени,
Қулагыма тийген соц,
Алтын деген дабысыц,
Алтын деген дабылыц,
Шығарсып деп мен келдим,
Дойнағыныц шабысын!

Алтын «излеп келген адам екен ғой» деп, бир кесе шайды қолына алып, сәлемлескеннен
кейин далаға шығып, мына өлецди айтады:
С ейдәли:
А лты н:
- Айтаман айт дегеннен, қыз-аў Алтын,
- Астымда алып минген сур қарагер,
Ләбиц пал, аўзыц шекер, жүзиц жарқын,
Ағады сур қарадан сорғалап тер,
Көргенимиз - корискенимиз болады да,
Көриспек, қол алыспақ сүннет дейди,
Аман ба ата-енец, ели-халқыц?
Жолаўшым, көрисейик, қо л м н а ы бер!
Бул тойға мен қыдырып келип едим,
Алтын қыз, байқадыц ба сөздиц парқын?
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Берсецши бағанағы байталымды,
Жогалтпай жуўап пенеп создиц артын!
А лты н:
- Жолаўшы, айтар сөзиц биле адмайсац,
Жала етип, дәнемени таба алмайсаи,
Өзимниц қолда тууган байталым ол,
Бизлерден гүўа өткизбей ала алмайсац.
С ей дәли :
- Әрине, айтар созим таба алмайман,
Шала етип ҳештемени таба алмайман,
Байталды «сеники» деп айттыц өзиц,
Ўәдецнен, ант ишсец де, тана алмайсац.
А лты н:
- Барады көшип ауылым Қаражарга,
Сонарлап қусым салдым қалыц қарға,
Аласац байталыцды, айғыр берсец,
Алашқа шашып жүрген малым бар ма?
С ей дәли :
- Барады көшии аўылыц Қаражарга?
Сонарлап қусыц салдыц қалыц қарга,
Байталды бир бересец, бир аласац,
Сөзицде сен шайтанныц наным бар ма?
Бар еди бир айғырым кер қаражал,
Алагой, аяйтуғын жаным бар ма?
А лты н:
- Жолаўшы байталымды бердим саған,
Ийнедей айыбы жоқ, напсац маған.
Биреўдиц тапсырган бир аманаты,
Ийесине тапсырайық есен-аман.
С ей дәли :
- Бир байтал сеннен қолеп алганнан соц,
Бир айгыр өз қолыцда қалганнан соц,
Байталыц айгыр түўе, майып болар,
«Туўсыи» деп арғымаққа салғаннан соц.

А лты н:
- Ж олаўшы, оз айгырыц өзицизге,
Байталым турагойсын озимизге,
Аяғын думанлатып, еликтирген,
Исенбедик мынаў айтқан сөзицизге.
С ей дәли :
- Аўа, боси, оз айгырым өзимизге,
Байталыц тура қойсын өзицизге,
Түсиўге шыгар едим гөсицизге,
Байқайман, пәтиўә жоқ сөзицизде.
А лты н:
- Хожа ели қой айдадым базарына,
Жаманныц жақсы қуман ажарына,
Отырган орынымнан садаға кет,
Алмаспын сен қазақты назарыма.
С ей дәли :
- Байқадым ҳоў дегеннен оўеницди,
Билмейгин жан екенсец өлецицди,
Ыршыма, саган мениц ҳәўесим жоқ,
Ҳәр сөзим кесседагы көмекейинди.
А лты н:
Ҳаўадан қатар уш қан газ болмасын,
Қуданыц қысы кетип, жаз болмасын,
Қазақтыц түси бозғылт коринеди,
Қудай аў, усы адам таз болмасын!
С ей дәли :
- Дурыс-ақ, қатар ушқан газ болады,
Жигиттиц қас мырзасы таз болады,
Тацланып таздыц несин айыпладыц?
Таз ке>рсе, қыз көцили жаз болады.
Үйинде окец де таз, шешец де таз,
Байғус-аў, не норсеге боласац мос,
Күйеўиц атастырган гарры Жокен,
Отыныц басы толган өренде таз.

Алтын иркилип қалады. Сейдәли өлецин жалгаи:
- Алтын қыз, билмедиц бе айтарымды?
Бул тойдан айтып өлец қайтарымды,
Багана «жецилмеймеп» деп озиц ғой,
Шаба бер тарбацллтып байталыцды!
Қыз усыныц менен тоқталыи қалганнан кейин қасындагы жецгесй өлецди даўам ете береди:
- Айтаман, айт дегеннен, ҳарма, қәйним!
Тассац да төгилерсец, толма қәйним.
Қурбыцды көп ишинде сонша уялттыц,
Кегицниц питкен жери сол ма, қойним?

С ей дәли :
- Ар қандай, ақыл қандай, намыс қандай?
Жүйриктиц бири озады жарысқанда-ай!
«Алтыныцды журт жецбеген жо^ди» деген,
Шашылган ҳәрбир елге дабыл қандай?
Басыма мениц кийген гөбетейим,
Өлец айгсам, келеди елекейим,
Тапқанша алты бала әйги болып,
Жүрмедиц айтып олец, жецгетайым?

www.ziyouz.com kutubxonasi

362

ҚАЗЫ МӨЎДУД ПЕНЕН САФ УР А ҚЫЗ АЙТЫСЫ
Әмма рәўийлер аидағ риўаят қылурларким, Хорезм ўәлаятыида Шымбай қаласы тауаби ьи
Таллық болусыныц қарамақында қарақалпақныц қоцырат тийресидин Сафура исмли бир
қыз Шымбай қаласыда қазы Мәўдуд хожа өз заманында ппгьр майданыда й әктәўә фәҳм фарасаг бабыда данышманды дана деп еш игип, сынамақ уш ун үш пимәрсо саўал қылып берипдур. Йаьний йашым он соккиздә, айы пеше, күни неше, сааты неше, дақийқасы неше.
Еккинши саўал: он еккиден бери намаа-руўзам қаза болмады, алты йылғы намазньщ саны
неше, рәкъаты неше, сәждәси неше, тәкбийр неше, тәсбийҳи неше; үшинши саўал: бәний
адам күпде неше дем аладур, саатда неше, дақийқадур, неше ... он секкиз йылда неше ададур
.... айыньщ бир ҳәфте ишинде йазып билдүргәйсиз деп, ш айырлықўә моллалық илен йазып
йүбәрген ғәзели ушбудур:
- Қазы Мәўдуд, тәрийфинни ешитип,
Ғайыбана досглық изҳар әйледим,
Достлық рабитасы мәҳкәм болсын деп,
Бир неше саўал ҳәм таййар әйледим.

Алты йылны намаз саны нешедур?
Рәкъаты, гәкбийри бәри нешедур?
Мохфийи пешедур, жәҳри нешедур?
Ҳәм неше тэсбийҳни тәкрар эйледим.

Тилиц бурра емиш, өзиц ҳәм молла,
Қәддиц зийба емиш, гүл йүзли раъна,
Молла Ҳажынияз йаҳуд Күнхожа,
Шөйлә деп ешитип әфкар әйледим.

Боний адам күиде пеше дем алур?
Сааты дәқийқада иешедеп келур?
Он сәккиз сәнеде нешеге толур?
Жәмисин билмеге хумар әйледим.

Ақлыцны имтиҳан етмәк истэдим,
Мақсуда хат билеи етмәк истәдим,
Мәҳәк ташқа зәрни сүртмок истодим,
Данышыц билгопи зинҳар әйледим.

Ьу сафгго саўалны етш м мухтасар,
Жаўабыца қарап қалдым шггизар,
Бу хат нозерице болсын сазаўар,
Илтифат ет, сени хушйар әйледим.

Он сәккйз йашымда болмынг моўсимим,
Неше ай, нешше күи болмыш ҳәмдамым,
Неше саат екен өткен әййамым,
Ҳәм нешше дақийқа қарар әйледим.

Зарбына, гарҳына қарап йазарсац,
Гор өзиц билмесец, сорап йазарсац,
Хуллас, бир ҳәфтеде жаўап йазарсац,
Рәнж бердим, уйқыўдын бийдар ойледим.

Он еккидеи берлү саўмыў-салатым,
Ада болды, қаза болмай гаа 1 ым,
Алты йылдан берли бөйлә әдетим,
Ҳақ ризасы ушын сәна ойледим.

Йазып бу не хыйал болды кормәйин,
Сөзләшмәй, сынашмай, сырдаш болмайын,
Қыз Сафура анша фарқын билмәйин,
Сырым айтдым неше әнгьар ойледим.

Әлқысса, Сафура қыз ушбу саўалнамасыпы йазып, аныц мазмуныда болып келди екен деп,
бир ҳәфте, еки ҳәфте, бир ай көз тутып олтурды. Ҳеш бир жаўап келмеди. Келмеген себепли
екинши мәртебе мухаммас билеп нама йазып, қазы ийшанымызныц атыпы ғэзел әўўәлидә
ҳәрф билеп байан қылып, дым жаўап қайтармағаны ҳақыда коцли тийро болып, бизниц
сөзимизни илтифат етмәдицизму, йаки токоббүрлик қылдыцызму, йаки зеҳнициз йегмеди
десем, тәрийфициз халық арасында зәҳирдин бир машаққат ўә мүшкил нүкәтлерге моҳир
ерурсиз, деп мухаммас йазып йүбәргәни ушбудур:
- «Қаф»қа «әлийф» зәм қылып, ҳәм «зад»га «йа» мүборск,
Мәу1аматдын «мийм» алып, «ўаў»дан ўафа мүбәрек,
Далалатдын «дал» алып, шәрми-ҳайа мүбәрек,
Ўәдийьатдын «ўаў» алып, «дал»дын дуўа мүборек,
Бул исмли йигитге болсын сәна мүбәрек.
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Тәърийфицни йазмақдын қалдым ҳайран ишинде,
Әшкара сырьщ йоқбәлким ниҳаи ишинде,
Алдуғыц пәрий пәйкар йақты жәҳан ишинде,
Ғунша ағзы, сәрўи қәдемиш инсан ишинде,
11әрий пәйкар шәкәрләб мәҳфәл ара мүбәрек.
Бир хат йаздым иззетлеп өткен айиыц ишинде,
Ҳеш бир хабар болмады толық айдыц ишинде,
Ўақтында хабар болмады, көцлим емәс хушында,
Гәр суқ етди мәгәр, йа болмады ҳушында,
Илтифат етмодицму, дедицму намүбәрек.
Ҳосәд дәрдийдин аман кимсе отга күймәди,
Фасад хыйал хабары кимниц көзин оймады,
Тәкаббурны Худайым дәргәҳында қоймады,
Қохри ғәзеб аларны қоймады та соўмеди,
Инсаният шәртиға әҳдиў ўафа мүборек.
Зеҳпиц егмоди десәм, тәрийфиц елғо зәҳир,
Сен билмеғен ҳүнәр йоқ, белли ҳәр ишдә моҳир,
Фикрим ш рдабыда қалдым, фәҳм.им йетүшмәй хатыр,
Қыз Сафура билмессец, ақлыц олбетте қосир,
Ақыбети келүшсин, айгсун Худа мүбөрек.
Әлғәрез, Сафура қыз екинши намасыны бир ўақыъаноўийс биден берип йүбәрди, коргеи
билгеницни баян етип кел ден. Йүбәрген ўақыъанәўийс наманы бир адам биленберип йүбәрип,
ози ешикде отырып тыцлаган сркен. Қазы ийшанымыз екинши наманы қолыга алып олтурды. Қазы Бекбағлы ахунд, Әбийхап махдумлар билен бирге оқуб, муталаа қылып, оул нешүк
нашар екен, көл ишинде йүрип бөйле бу созлерни тапып айтыпдур? Мәгәр қазыларга арза
қылмақ ҳажаты барга ухшайдур, йоқса мупша созлорни аймас ерди. Болки мунша сөзләрни
таггып турган молла адамы бар турур. Ҳәзил-мутайыба көшкенлерини ўақыъанәўийс ешик
алдында турып ешитип, Сафура қызга келип бир-бир байан қылын айтгандын соц, қызныц
қазы ийшанымыздын қаттығ коцли қалып ўә ҳәм өзини тәрийф қылып, екиншидин нама иазып йүбәрген намасы бу турур.
- Қазы Моўдуд, гор йүзицде шәрм болса,
Болурму бар адам барабар имди,
Ҳақ бийҳуда бир-биридин айрылса,
Сен ҳәм оз йолыца барабер имди.
Қагтығ айтты дейуб көцлиц қалмасун,
Сөзни билген қәдирданлар тыцласуп,
Бәрин байан етдүм, махфий қалмасун,
Риштәгә тизейии, көребер имди.
Бир-екки нусхада атыцны көрдим,
Тәҳоммүми сәййидзада затьщны көрдим,
Екки-үш ерде йазған хатыцны кордим,
Деген нәзик бәден....
Бирге о и ш мекгеплериц хатларьща қошульш,
Дийдам нуқра ақлы ожеп қош келип,

Имтихан етмекке аида хуш келип,
Дедим үш саўалға ара бер имди.
Хат изидин ўақыъанәўийс ҳәм кетти,
Келип, бизге көрген-билгенин айтты,
Дедим: нәме деди, нешүк фәҳм етти?
Ол деди: айтайын, тура бер имди.
Хат алып бир нешше созлер сөзледи,
Софүўраны көл ишиндем изледи,
Мурафаашы хатундур дийии гөзледи,
Фәҳмин озиц ойлап биле бер имди.
Эжәб бир саўда түшди башыма,
Зайыл болуб қайга келдим ҳуўшыма,
Дедим: сөзиц йалган, келме қашыма,
Қәсем етип, деди: Худа бир имди.
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Гә сөкүп, гә сынап, гәҳы мақтады,
Гаҳы ҳайран болып, сөзден тоқтады,
Ҳисаба отырды, анық шықпады,
Қудайым бендеце ҳайа бер имди.

Сабырдын «сад» алып сафага йетүр,
Фырақдын «фе» алып фаиага йетүр,
Уаслдан «ўаў» алыгг ўафаға йетүр,
Яки бизни ҳижрапыцда зар әйле.

Тә)т>е еттим, анша болдым пушайман,
Жайын таппай, хат жазыппан бийгүман,
Хатымды қайтарғыл йолыққан ҳаман,
Қойдым ашналықты, бара бер имди.

Рәмүздин «ре» алсац раўа ҳәм болур,
Ҳәўесдин «ҳе» алсац ҳаўа ҳәм болур,
Ушбу исмиц дәрдге даўа ҳом болур,
Наданларга сөз демегил, ар ойле.

Әжайып бир саўда гушты башыма,
Зайыл болуп, қайта келдим ҳуўшыма,
Дедим: созиц йалған, келме қашыма,
Қысмег етип, деди: Худа бир имди.

Данага наданлар иътиразыйдур,
Бу кәмийне ҳор созице разыйдур,
Гәрши өзи заманада қазыйдур,
Яки ҳүрмет әйле, яки хор ойле.

Пир табармыш ақыл даныштан сорап,
Азада бәриси қыйлын қыдырып,
Базар ишин қыдырып, көшеде йүрип,
Өз тецицди тапып ала бер имди.

Яшым он секкиз деп деп языпсан паям,
Еки йүз он алты ай йерүр тамам,
Биздин саца уш буў дугайы сәлам,
Өзициы билдирип бизге йар ойле.

Жуўабыдын әжиз болса саўальщ,
Үзүр егсец, кешермен бәрше нуқсаныц,
Бизде кәрамсыфат кормес заманьщ,
Мақтанышлық емес, биле бер имди.

Алты мыцтоққуз йүзде сексен күн болуўр,
Иүзде елуш беш мыц саатға голуўр,
Ионо ҳом беш йүзде йигирма бол)ур,
Ҳисап ет, йа етме, ыхтыяр әйле.

Ағйара билдирдич ақлыц нешикдур,
Фарасатыц қандай, пәҳмиц нешикдур,
Сырыц изҳар еттиц, ўәҳмиц нешикдур,
Мәләматга қайым бола бер имди.

Дақыйқасы тоққуз миллион санагы,
Үш жүз отуз бир мыц еки йүз дағы,
Бизни ҳайран етти йолныцузагы,
Яки мунда келип, миннәтдар әйле.

Бир дүрри ақыйқда турған мүшк едим,
Ҳор мәжлис айттьщ, ҳақарат йедим,
Бийтаҳара глар билди, әзмимни жойдым,
Мәўләм буў дәрдиме даўа бер имди.

Алты йылныц беш ўақ намаз баяны,
Он мыц алты йүздә йигирма саны,
Муьмин болсац, тәрк ойлеме сеп аны,
Өзицни бул ишке үстиўар ойле.

Йа Рабб, озиц сақла, бийәдеп қылма,
Гор болсам кеширгил, йүзимә урма,
Сәфүўра, нәзмищш билмей гәп урма,
Хата сөзлер десем фәна бер имди.
Қ азы М ә ў л и к т и ц ж у ў а б ы :
- Ай дилбар, саўалыцныц жуўабып,
Ҳәм оқып, ешитип, тәкирар әйле,
Хата болды йа билмедим ҳисабын,
Хатасы не болур, не мықдар ойле?
Инсанны инсандын халый демегил,
Создемек ҳәр кимниц ҳалы демегил,
Шигин дапасыны шалый демегил,
Зергерге зер тапып харыйдар әйле.

Үш йүз йетмиш ски алты мыц намаз,
Жаҳыр оқур, қалғанға шығармас ҳаўаз,
Алты мыц қырық сәккиз, гөрт мыц сан не аз,
Махфий оқур, көцүл бәрқарар ойле.
Рэкәтидур алтмыш йетти мыц әдәд,
Тоққуз йүз де йетмиш сәккизге сәнәд,
Оқысац, болырсац қабуўлы әҳәд,
Соцыра бир Аллаға аҳыў-зар ойлә.
Имди оныц жәми тәкбийри неше?
Еки жүз он торт мыц йеки йүз деме,
Иәне йетмиш екки лазым ҳәр кимә,
Фоҳм етип билмекни сен хумар әмле.
Шул өтген намаздыц тәсбийҳин сорсац,
Алты йүз он бир мыц ҳисаба турсац,
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Йәне жетти йүзни зәм қылып көрсец,
Соныра йәне он еккини бар әйле,
Бәний адам йүрип өз ғамын йемиш,
Ҳәр күиде не мықдар дем алур емиш,
Йигирма бир мыцда алты йүз демиш,
Әҳли ҳикмет сөзин итибар әйле.
Саатда тоққуз йүз дем алур инсан,
Дақыйқада он беш йерүр бийгүман,
Буу созде не сыр бар, бәршеси аян,
Мәца пинҳан сырыц әшкар әйле.
Он сегиз сәнеге не болуўр жуўап,
Иүз қырықтоққыз миллион ойледим есап,
Йәне беш жүз сексен мыцны бир санап,
Нуқсаныны тапып, бизни шәрмисор әйле.
Зарб етип, тәрҳ етип, ҳисаб әйледим,
Мажм\пллн бир йазыи, китаб ойледим,
Буў сөз билен саца жуўап әгшедим,
Енди сен көцилни бийхумар әйле.
Мақсетиц не ерур ошбуу саўалдин?
Коп саўал әйлепсец омири мәҳәлдин,
Йопе саўал айтма бөйле мақалдин,
Бизге фурсаг берип, не азар ойле.

Көцлице келмесүн, ронжидим деме,
Рәнжиген уқшар деп зәрре гам жеме,
Бахт-ығбал нәсийб етсин ҳор киме,
Ғәўсул-ағзам бизни мәдедкар әйле.
Жаўабыц йазмага йетүшмес қолым,
Ел хызмети алды сағ илә солум,
Бәнәгәҳ елице бир түшсе йолым,
Уаслыц ниъматына саза)уар әйле.
Күнде мениц иштигалым дараздур,
Өзим йоккәдурман, фурсатым аздур,
Йоқса ҳәр сөзицдин қыш күним йаздур,
Нәкасларға мозҳәбицни тар әйле.
Буў сөзим м\ўгафық гәр болса саца,
Тезләб жуўабыцны йетүргил маца,
Мен сениц тәрийпицни йешиттим йаца,
Лүтф ойле йа бизни бийқарар ойле.
Имди йазып маца аҳўалыц билдүр,
Мужганыц тыйғына бағрымны тилдир,
Зулфыц танаб әйлеп, дарыца илдир,
Йәкий шырмап, гәрданымға мар айле.
Өзим отуз төртдә, коцлим йаш ерүр,
Йолыцда тасаддуқ озийз баш ерүр,
Коцлимиз йақындур, ара даш ерүр,
Бир қасид йүбәриб, хызмәткар әйле ...

Т И Л Е Ў Б Е Р Г Е Н Н И Қ ҚАЗАҚ А Қ Ы Н Ы Ү М Б Е Т А Л Ы МЕНЕН А Й Т Ы С Ы
Тилеўберген Жумамуратов 1934-жылы Мойиақтыц «Аққум» деген жеринде жасаган.
Сол ўақытлары қазақ халқыныц ақьшы Үмбеталы қарақалпақ елин аралап, жыр айтып
жүрген усайды. Ол Аққумдағы көпшилик адамлардан Тилеўберген гнайырдыц дилўарлыгы
ҳаққында еситеди ҳәм оған:
- Мен Сизди көпшиликтен шайыр бала деп есйтемен. Шайыр болсац, екеўимиз
айгысайық, изимизде атларымыз қалсын, - дейди.
Бул ўақытлары Тилеўберген он жети жаста екен. Жақын аўылларда белгили шайыр
атанғаны менен, еле пүткил елге мәлим болған ж оқ еди. Үмбеталы суўырып салып айта
беретуғын атақлы шайыр екен. Соннан таргынды ма, я ийбе сақлады ма, Тилеўберғен:
- Мен Сиз бенен айтыспайман, - деп ж\ўап береди.
Бирақ, аўылдыц халқы Үмбеталыға:
- Сиз сол бала менен айтысып көриц, досме-дос шешенликтен қумардан шығасыз. Келисим менен айтыспаса, сөз бенен илип сөйлец, оннан соц ол да айтысты да\>ам етип жибереди. Ақыл сөзге қулагымыздыц қурыпты қансын, - деп қоймаған.
Усыган байланыслы Үмбеталы әдейи Тилеўберген шайырдыц жан жерине тийейин деп,
мынадай сораўларды береди:
Қарақалпақлар Хожахмет Яссаўийдиц
шымылдығын урлап, ғарғыс алган.
Қарақалггақлардыц аз болыўы да соннан. Усы гәптиц ырас я өтиригин айтып бериц, - дейди.
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Сөз тийгеннен кейин Тилеўберген шайыр қарап тура алмайды. Айтыс басланып кетеди.
Тилеўберген шайыр Үмбеталиниц сораўына жуўаи қайтарады. Буннан кейин серли ақын
жецилип қаларман деп ойлады ма:
- Шаманды байқадым. Сениц алдыцда басымды ийемен, - деп айтысты даўам етпейди.
Сондағы олардьщ арасындағы айтыс гексги:
Т и л еў б ер ген :
Ү м беталы :
- Көп сәлем Үмбеталы ағамызға,
-Тилеўбергеп қарағым, жасбаласыц,
Излесек Сиздей ага табамыз ба?
«Аққум»ньщ отырыспасын басқарасыц,
Талай-талай
мақтаўлы болсацыз да,
Жусиитей сын-сымбатыц келисип тур,
Асылып турсыз бүгиы жагамызға!
Қызлардыц жүрегинде сақталасыц.
Уясы дүзиў жердиц үлы дейди,
Еситгим көп аралап ел арасын,
Айтқаны адамлардыц ырас болса,
Дүньяда китап қоймай ақтарасыц.

Ҳозирше шабытыма келгеним жоқ,
Ойлансақ, шамалы сөз табамыз да..
Сиз бир бийик асқар таў, мен төбешик,
Шабылған тарлансыз ғой арамызда.

Журттыц бәри сыртыцнап шайыр дейди,
Жүйрик болсац, несине тоқталасыц?
Кей-кейде сөзимизди илип алып,
Тартысып кориўге де оқталасыц.

Оқы 11 қойдым жасырын хатьщызды,
Мақтап өлец жазыпсыз Сара қызға,
«Қазақ қызы - жаным» деи аиырыгтсыз,
Сонда биз бөлекленип қаламыз ба?

Узақ жолдан шабылган тарлан гой деп,
Менимен айтысыўға жасқанасьщ,
Агацныц той-мереке, жайындарда,
Билесиц, еш иркилип тоқтамасын.

Сизге дос қарақалпақ та аз емес ғой,
Жеткерейин Төрехаи жорацызга,
Жабылып бир басқылап алагойса,
Окпелемец бизлердей балацызға.

Сени де бир қамшылап жиберейин,
Шайыр болсац, сен иеге сақгаласыц?
Барьщ болса, шығаршы қарыўыцды,
Шырагым, ел ишине соз тарасын.

Еки жыл туўысқандай емиренип,
Бугшан былай қас душ пан боламыз ба?
Түркистанда гпымылдық урлагам деп,
Сын тагыпсыз бизлердиц бабамызға,

Қарақалпақ үлкен ел болган екен,
Басқарған талай журттын буқарасын,
Түркистанға барғанда көрип жүрмиз,
Хожа Ахмет Яссаўийдиц мақбарасын.

Урлаўына сизлердей гүўа турса,
Бабамыздыц айыбын жабамыз ба?
Шымылдықты урласа, алған шығар,
Бул гәп я ырас, я жалған шығар,

Содан қаргыс алыиты қарекец деп,
Душпанлары шығарған масқарасын,
Соннан кейин азайып қалған екен,
Деп сыртьщнан айтады журт ырасын.

Ғжр шымылдықбир халыққа мүлк болмайД1»1,
Кеп болса, төрт-бесуры болған шығар,
Ҳәр елде ондай уры болмаймекен,
Қазақта да урылар болған шығар?!

Ақын болсац, осыған жуўап қайтар,
Шебер сөз ескен желдей бурқырасыи.
Шымылдықты урлаған урылардыц,
Урпақтары болған соц, сақталасыц,

Әўелден арқан-тусаў урлайтуғын,
Өзицниц арқадағы шарўац шығар!
Нағашылы-жийенлер урлап болып,
Жаласы қарақалпаққа қалғаи шығар!

Қарақалпақ улымын деў де уят,
Опы айтып несине мақтапасыц?
Халық айтса қалып айтпайды, деген соз бар,
Дәлилде қарекецниц ақ-қарасын!

Гүмбезинде бар дейди алтын алқап,
Қазақлар сатып жеген жүрек жалғап,
Ҳеш азама г о зел и н қаргамайды,
Яссаўий қазақ емес, қарақалпақ!
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Ү м б е т а л ы:
- Хат жазамын мен арнап,
Тилеуберген қарагым,
Ықбальщ жүрип бул күмде,
Оркимнен аргық талабьщ.
Сеп болмасац қызбайды,
Аққумда менин базарым,
Қай ўақытта хат жазсам,
Мецлибек еди шабарым,

Мойнаққа сени кетги деп,
Хабарыады сорадым.
Аман-есеп келдицбе?
Ар ы ма й г ын а ра н ы н,
Айгглсыўга шама жоқ,
Күшицди байқап қарадым,
Айналайын, қарагым,
Алдьгца бас урамыи!

АСАН БЕГИМОВ ПЕНЕН ДӘЎЛЕТИЯР ҚАСЫ М ОВТЬЩ АЙТЫСЫ
Асап Бегимов бир районда ўәкил болып жүрип, Дәўлетияр Қасымовқа хат пенен қосық
жоллапты:
-С әл ем жаздым Қасымовқа,
Бизге бир семиз ат жибер,
Мен келип едим ўокилликке,
Мииип жүргепдей ат жибер.
Келдим мында ўәкил болып,
Мен жүрмен колхозды корип,
Қайтаман план бежерип,
Бизге бир жақсьт ат жибер!
Болсып ози жорга, жүрмел,
Қақпақ саўырлы, жумыр бел,

Ер-турмаиы менен алып кел,
Ўәкил мингендей ат жибер!
Келдим сениц аўылыца,
Кирдим сениц қаўымыца,
Мен минбеймен жаўырыца,
Арқасы пүтин ат жибер!
Жаяў қалдым, бул созим шын,
Аралап жүрмен күни-түн,
Ер басына қамшысын,
Илдириў менен ат жибер!

Дәўлетияр Қасымовтыц былай деп жуўап жиберинти:
- Ат сораттыц, Асан жора,
Ер-тоқымын саз жибердим,
Сизге апарып берсин деп,
Түк шықпаган боз жибердим.

Жарысқапда журттап озган,
Байтал корсе, жоны қызган,
Жипек жаллы, мойнын созган,
Мысал, ушқан газ жибердим.

Жалгыз козли жалгыз шеке,
Ҳаслып сорасац, ақалгеке,
Өмиринше көрген мереке,
Озып жүргеп боз жибердим.

Жал-қуйрыгым қойган гүзеп,
Күш бермейди, шанса дүзеп,
Адаспайды, жолды дүзеп,
Жанған оттай коз жибердим.

Саўлық салмай аўзын ашқан,
Миие шапсац, ала қашқан,
Сёгиз айлықты бир басқан,
Өзи бетер паз жибердим.

Байқал шаи достым Асанды,
Қутқармайды қашқан жаўды,
Т ыцла ма йд ы Қаратаўд ы,
Көзсиз батыр ат жибердим.

АЯПБЕРГЕН Ш АЙЫ РДЬЩ МӘТЕН Ш АЙЫРҒА ЖУЎАБЫ
Аяпберген шайырдыц заманласы Мәтен деген шайыр өзиниц бир шығарган қосығында
Аяпбергенниц ели - қыят-ашамайлы қыз-жйгитлери үстипен күлип, «Булар ҳәддинен асыи,
өз билгенине кетипти. Пара алыи, некалы қызды балықшы жигит пенен қашырып жиберди» депти. Мәтенниц айтқан сөзлери ойын-дәлкек болса да, бул қыят-ашамайлы жигитқызларына қатты тийеди. Бул шайыр Аяпбергенниц де қатты кеўлине келипти. Сонда ол
Могеппиц жазғап қосығына жууап ретинде сол ўақытлары халық арасына кец таралып кеткен
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«Мәтен шайырға» жуўап қоеығын шығарған екен. Аяпбергеннен жецилген Мәтен соннан баелап қосық шығарыўды пышақ кести тоқтатқан екен дейди.
Ҳалыцды бил, сен шомишли-балғалы,
Айыпсыа бир яратқан өзи емес пе?
Бир-биреўдиц айыбы болса айтмалы,
Айыбым йоқ деген ялган емес пе?
Бүлген елге бүкир бала табылып,
Атқа ерип бәдҳасыл ябы шабылып,
Аспаныў-зәмийинниц асты қапылыи,
Мәтен жыртық шайыр болған емес пе?
Сен кимиў, мен кимиў, ҳалыцды билгил,
Өз қатарыц билен ойнайып күлгил,
Ендигиден былай қарап тек жүргил,
Ақыл адам ҳалын билген емес пе?
Айгыссац, кел берман, қандай күшиц бар?
Шайыр болсац мениц менен не исиц бар?
Мен саған не қылдым, неден өшиц бар?
Өз ҳалын билмеген ладан емес пе?
Жигит болсац жаман деме елатты,
Сен билмейсец әдеп пенен уятты,
Жаманлапсац ашаймайл ы-қыятты,
Хаслымыз бир қарақалпақ емес пе?
Бизин елди туўры жолдан шықты деп,
Қыз-жаўаны коп ҳәддинен асты деп,
Пара берип балықшы алып қашты деп,
Сизиц елде опдай болған емес пе?
Журтка тил тийгизбе болсац билимдар,
Бенде болсац бастан аяқ мипиц бар,
Ғыйбаткеш жаманныц болар пейли тар,
Шугыл жэҳэннемде жанған емес пе?
Мен жаман демеймен сениц елицди,
Бастан аяқ мен айтайын миницди,
Екиленши тартып сөйле тилицди,
Атац бурынырақ өлген емес пе?
Өлмейин не қылсын, әжел келген сон,
Қазан урып, ғумша гүли солған соц,
Атац пақыр жаслығында өлген соц,
Анац ғәрип жесир қалған емес пе?
Атац жаслыгымда өзи өлген соц,
Анац пақыр ҳәсиретинде қалган соц,
Кеўлинде ашықлық дәрти болган соц,
Қартайғанда жора тутқан емес пе?
Салланып-доланыи үйге сыядмай,
Ели-халқы, ул-қызынан уялмай,

Әдира қалғыр сум нопсини тыялмай,
Бир қазақ суўпыга барған емес пе?
Оны көрип ҳәркимселер коз салып,
Қылўат жайда кете алмады қыстанып,
Бир күни сол суўпы менен усланып,
Бир ақшамда қолга түскен емес пе?
Сол кешеде терис көрди ел-халқыц,
Өлгенш е паш болды йүзге қылығыц,
Сол ақшам суўпыдан Әбдихалығыц,
Үш -төрт шырўан пара алган емес пе?
Жуўса кетпес ақ йүэицниц қарасы,
Ғарры суўпы кемпирицниц жорасы,
Шул Әбдихалығыцныц алган парасы,
Бир күнлери сыртқа шыққан емес пе?
Ҳадалмекен бул пулларды жемеги,
Ырас болса алымлардыц демеги,
Қардаш туўған еки аран әмеки,
Найзаласып урыс салған емес пе?
Ара котқудалар жолдан үгирип,
Нолет айтгы, жүзлерине түкирип,
Бир-бирине балта алып жүгирип,
Уллы бийабырайлық болған емес пе?
Айтып ада болмас бул сөздиц изи,
Кормесин, қор болсын рақибтиц көзи,
Өзицнин қыз сицлиц, араншы қызы,
Екеўи бир журтқа қашқан емес пе?
Бирип алған өз абырайын ойлайып,
Ели-журты жас үлкенин сыйлайып,
Бир неше күн қушып қатын әйлейип,
Ол жигит қайтарып берген емес пе?
Кериспей анасы атасы менен,
Бийтоба кетип ги хагасы менен,
Мойнында биреўдиц некасы менен,
Ери Мойнақ барып жүрген емес пе?
Көзицди ашып қара әўел озице,
Уяларсац халқыца айтқан сөзице,
Сен не деп күлесец халықтыц қызына,
Өзицниц басыца келген емес пе?
Ғәрип айтур, шооримизбул Қоцырат,
Ашамайлы тийреси, уруўымыз қыят,
Хоркимде ҳуқуқ бар, замап ҳүррият,
Ж ығылған аўганга күлген емес пе?
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Ш АЙЫР МЕНЕН ҚЫЗДЫЦ АЙТЫСЫ
Ш ай ы р :
- Саған жетермекен сәўбетим-сазым,
Сәҳәрде ышқыцда шағласам сениц,
Тыцламасац, бар ма мениц илажым,
Шайыр шағлап турса бағыцда сениц.

Қызға күйеў келсе, болар қызыл қан,
Сонлықтан елице бармайман сениц.

Қ ы з:
Пәрўаз етер сен шағласац бүлбилим,
Сен зарлама, сенде мениц кеўилим,
Қайғы-ҳәсирет пенен өткен ҳәр күним,
Сийнем пара болсын жолыцда сениц.
Шайыр :
- Қайғы-ҳэсирет қаплап жүрек қанымды,
Болип жесем ҳәрне тапқан нанымды,
Жолыцызға гш дәетип жапымды,
Шоллерде күйермен дағыцда сениц.
Қ ы з:
- Түнде зарлан қара шашым тарайман,
Кеше-күндиз жолыцызға қарайман,
Өткен-кеткен жолаўшыдан сорайман,
Жүрешм жалынлап пырагыцда сениц.
Шай ыр:
-М аш ақатлар шегип, шықсам майданға,
Жүрегим ҳалласлар, жәбир етин жанға,
Қызыл қыяларда шоласып тацға,
Сарғаяды жүзим дағыцда сениц.
Қ ы з:
- Сәҳорде зарыца қулақ салмаға,
Ҳаўазыады еситип рәҳәтланбага,
Жүзим тутсам ағып турған салмаға,
Бул жүзиц көринер сийнемде мениц.
Ш ай ы р :
- Таўназарларыц бар, барайын десем,
Барып мойныца қол салайыи десем,
Ақ жүзицнен поса алайын десем,
Шәддес ағац екен Зарымыц сениц.
Қ ы з:
- Айбынбай-ақ қойыц Зарым ағамнан,
Тилеўмурат агам турып габаннан,
Жақсымурат алдырмайды жағацнан,
Тартынбай-ақ келе бер елиме мениц.
Ш ай ы р :
- Шалеке, Қалеке, желбегей шапан,
Нәрсе билмейтуғын Нәреке ладан,
2 4 - Қарақалпақ фольклоры

Қ ыз :
- Ҳасла қорқпа Нәрекедей ладаннан,
Айбынбацыз Абыл, Қабыл ағамнан,
Бир қылыш бар қалған ата-бабамнан,
Сол қылыш ойнасын қолында сениц.
Шай ыр:
- Күнхожаиыц сөзин халқым жара гты,
Әжинияздыц да дацқын қосық таратты,
Бирақ, билмес елиц Бердимуратты,
Бүлбилгөя болған жолыцда сениц.
Қ ы з:
- Көрип арқамыздан қысқан аязды,
Пәрўаз етии жазған күшли баязды,
Ата-анам айтса Әжиниязды,
Бердақты да билер елагым мениц.

III а й ы р :
- Пайдасы не, сен билип, елиц билмесе,
Ағаларыц бизди көзге илмесе,
Ладан ағац есигицди ил десе,
Муҳабба гым ойран болмай ма мепиц?
Қ ы з:
- Ким билмейди муцлы қыздыц қыялын,
Ата-анам сүйер дүньяныц малып,
Ҳөм сен сорамасац ярыцныц ҳалғян,
Жүзим сарғаяды жолыцда сениц.
Ша йыр:
- Қолда гүмбирлеген дуўтар қарыўым,
Бир ҳәптеден кейин мүмкин барыўым,
Ашық болсац, сабыр әйлеп тур арыўым
Берген посаларыц ядымда мениц.
Қ ы з:
- Сабыр ет десец, мен сабыр етермен,
Жылдам келсец, мурадыма жетермен,
Кешиксециз, басымды алып кегермен,
Мыц саўда бар, билсец, басымда мениц.
Ш ай ыр :
-Т ү р л и саўда болса басыца түскен,
Бул саўда мениц де басыма түскен,
Кемтарман мен, билсец, алтын гүмистен,
Мөцке толған мардан арқамда мениц.
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Қ ы з:
- Өмиримше қолемеймеп урысты,
Төребегиқ бузғыш екен турмысгы,
Олар билмес Сергей деген орысты,
Мәрдана достым бар жанымда мениц.
Ш ай ы р:
- Сескенбей ертип кел достыц Сергейди,
Елден ҳеш насақ сөз саған келмейди,
Келсец, кеўилимди шадлық керпейди,
Қыйналсац күш берер халқым да мениц.
Қ ы з:
- Мақпалдан да жақсы мардапыц маган,
Сонлықтан да ашық болдым мен сагап,
Сениц менен шадлы турмыс жасасам,
Мақсет-мурадыма жегкеним меииц.
Шай ыр :
- Мениц марданымды тек сен сүйерсец,
Халқыц қуўса, қутыла алмай күйерсец,
Уўайым жеп, қабағыцды үйерсец,
Сол жагы турсын, қыз, ядьщда сениц.
Қ ы з:
- Сен мардан тоқысац, мен де тоқырман,
Сен китап оқысац, мен де оқырман,
Сени сүйдим, бирақ кеўли соқырман,
Жүрегим жалынлар ышқыцда сениц.
Шайыр:
- Шайыр дейсец, созге шешеы емеспеп,
Шыннан сүйсец, мен дебасқа демеспен,
Жарлыман деп киси ҳақын жемеспен,
Мийнетим, рәҳәтим бахтымда мениц.
Қ ы з:
- Сен қосық айтқанда дуўтар шертермен,
Гүцирентин халықта изиме ертермен,

САДЫ Қ ШАЙЫРДЫН, Р

Сениц менен мақсетиме жетермен,
Мийне г сазын шертсе дуў гарыц сеииц.
Ш ай ыр:
-Г ү зд и ц күни көлден қамысорармыз,
Қыста нар қамыстан болар қорамьтз,
Торта, шабақ жеп күн корип турармыз,
Бир қысым дэним жоқ урамда мениц.
Қы з :
- Сен мал бақсац, мен де малды багарман,
Сен су\? кешсец, мен де отты жағарман,
Турмыстыц керегин бирге табарман,
Сыйыр да байланар қорацда сениц.

Ш ай ы р :
- Атаўдан кемели балық аўлаймыз,
Даўылда таяўды алга таўлаймыз,
Жазда көлден пишен орып баўлаймыз,
Шортан, сыла, борге асымда мениц.
Қ ыз :
Сен таяў таянсац, ескек есермен,
Қалыи толқынларды болип кесермен,
Сен жайын шапьгшсац, жәрдем берермен,
Сүйсец қосгарыцмап қасыцда сениц.
Ш ай ы р :
- Қалыц малсыз үйленипти Қарғабай,
Таўдай тасқынлардан етип дәрьядай,
Мени асырапты егип маркадай,
Соларды саламан ядыца сениц.
Қ ы з:
-С ү й ген и м сен, сөзлериме қулақ сал,
М еницуш ын бермей-ақ қой қалыцмал,
Ашық болып сүйсец мени, бүгин ал,
Мийпеттен күн көриўтилегим мениц.

\Н БЕРГЕН ГЕ Ж УЎАБЫ

-К егейлиден шықтыц Жацабазарға,
Зергер менен темиршини жазарга,
Болысын тенгерип Қудайназарга,
Орамга лапурып келген усайсац.

Белбеўуш ы менен ерпиц сыйырыи,
Ожим жолдасыц да муртыи жыйырып,
Еркеше орнына үзик шыйырып,
Бекановтай сен далыйган усайсац.

Шайырмаи деп ат үстинде шәцкийип,
Қойдағы еш екгей гурдыц ҳәцкийип,
Олыйып қарайсац аўзыц пацкийип,
Аўлақта сәўлецнен қорққан усайсац.

Улт айырып соз айтасац араздай,
Өгизлик қыласац кимге Ораздай,
Кекилиц салбырап түйе қораздай,
Ерницди жаздырын күлгсп усайсац.
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Шугылдай адамныц үстинен сайып,
Қумсадай қашасац қыздап муцайын,
Үйленсец кетер ме дәўлетиц тайып,
Жалғыз басын еле жүрген усайсац.

Дәўсебендей даўрығыпсац болып шер,
Сен бираздыц түсине енген усайсац.
Лақабыц кимдур ден жаздыц атыны,
Қосберген зергердиц қорқып қатыны,
Бузыпсац көригин, алып затыны,
Әкец меншигиндей қылган усайсац.

Қолларыц жабадай кеткен тарбайып,
Қыз айттырсац бос қаласац сарғайып,
Ҳалыц билмей ат үстинде шалқайып,
Шомақ қызга бир ым қаққан усайсац.

Ҳәм оныц үстинен актлер дүзип,
Қыцырдай аўнапсац дүкапды сүзип,
Зергерге буйырдыц периўза жүзик,
Қайсы бармағыца салған усайсац.

Гейде адам қусап жуўап айтасац,
Алып қаш дегенде корқып айтасац,
Жагдайыцды билмей неге өйтесец?
Аласардай децип қашқан усайсац.
Хорезмпен қыз алсам депсециз сайлап,
Өлгенде табарсац өзице тайлап,
Парызды питкерсец үш жердеп байлап,
Зәмийинниц астынан алар усайсац.
Тыныш тура алмайсац ҳальисды билип,
Бир қыз алалмадьщ сонша жыл жүрип,
Мәткеримди жақлап, копектёй үрип,
Ҳәрким менен мәлеллескен усайсац.
Пейлицнен коп жедиц журттыц таягын,
Отырсац, астыца сыймас аягыц,
Қызлар қәлейтуғын сениц қаяғыц?
Саранаўдай сегбир тартқан усайсац.
Еки шайыр коике түспей сыналмас,
Анасыныц нәсиятын дым алмас,
Аўзын ашса, бир саатта қымалмас,
Қосық айтаман деп бүлген усайсац.

Ийшан елатында Қосымбет уста,
Оқыйман деп шақырыпсац бир қысса,
Қосықты шығарып күн батар гусга,
Полатларын темир қылған усайсац.
Темиршиниц сен сөгипсец Даўытын,
Түйе болсац, қоймас едиц ҳаўытын,
Чаржоўдан жүклесец гаўар маўытын,
Үлектей бурқырап гезер усайсац.
Жолдасыц Әжим де гурды ҳаў менен,
Ерииц тесип, жетеклесец баў менен,
Торгкүлдеи айдасац Қаратаў менеп,
Мүмкин, Урысайда усайсац.
Ҳаўазыц қорқыгар найлы шылымдай,
Қашып айтысасац қагын Тынымдай,
Аўзыца қарасам, үлкен жылымдай,
Шийелге де қыялланған усайсац.

Аягыц сес берер жүрсец маладай,
Атац Арзы кәлдур, шайбас танадай,
Аўзыцды кемситип сейисханадай,
Өкпелеп бир баяз айтқан усайсац.
Асаў тайдыц жылаўынан қагасац,
Пәитқумар қалдым деп, бизге шабасац,
Ҳәптеде ойланып бир соз табасац,
Кеўлим ырзаман деп жүрген усайсац.
Ҳалыцды шақламай илдиц аяқтан,
Айтысқандай шайыр болдыц қаяқтан?
Ҳәр жерлерде сыйыц питип гаяқтан,
Әтешкүрге гүлхан болған усайсац.
Жөнекей гапқаныц Қосбергеи зергер,
Бийгүна адамды не себеп тергер,

Айтқан созиц толы журттыц ғырнағы,
Ылапыштай туўлайсац жатқан қырдағы,
Гилмаладай тырнар ҳәрбир тырнағы,
Мазандаран бәлесине усайсац.

Бир гоззал көрдим деп жамап жағынан,
Шыдай алмай сийнесиниц дағынан,
Хабар алып Бердиханныц бағынан,
Бир қыз бенен ўәделескен усайсац.
Териц ағып, сен жуўаздыц оғындай,
Қозғалмайсац, байлар берғен соғымдай,
Ецсец гүсип, ҳәги кеткен тоғындай,
Қыслаўыц айланып жүрген усайсац.
Палўан екеп дейди сыртыцды көрген,
Батыр екен дейди муртыцды көрген,
Узатқан қызлардыц жур г1 ыны көрген,
Соныц менен аўқат еткен усайсац.
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Алып қашқаы Дилим ярын сол ақшам,
Жете алмайсан енди қуўып ат шапсан,
Әўлийе екенсен, сол қызды тапсан,
Қәлпедей алацлап жүрген усайсац.
Үшбас аўылыца қайттыц сол күни,
Қыйын болды депсец қыздыц сүргини,
Шыдай алмай тағы атланып бир күии,
Сыр бермей елатта бүлгеп усайсац.
Шайырлыққа сен шайырлық қостыц ба?
Ойласыпсац Боранбайдай дсотыца,
Гейбир дос бар, сабан тығар постыца,
Сен масқара болып келген усайсац.
Мудам исип жүрген өкпе қолқасы,
Бир тислем нан болган наннын ҳалқасы,
Тай мииип жүргениц халықгыц арқасы,
Қызларына ыза берген усайсац.
Албырап Өгеген қарыйды көрген,
Устазым деп үш күн жетеклер жүрген,
Ҳәрбир нусқалардан масақ соз терген,
Сен қурама шайыр болган усайсац.
Сендей адам өзин әшкара етер,
Копшиликке күлки-масқара етер,
Өтеген қарыйыц қанша үйретер,
Сен соған сүйепип жүрген усайсац.
Шайыршылық тайсалақлаў болмайды,
Жасуллыны ҳүрметлейди, сыйлайды,

Төрг аўыз қосыгыц ишке сыймайды,
Жүрегиц шәўкилден жүрген усайсац.
Жума ақшамы кеттиц Қарасыйрактан,
Қус қашырған қәлпе яцлы ат шапқан,
Бозкөлден айналып Есебий жақтан,
Тағы бесиншиге келген усайсац.
Барып түскен жериц сениц - Қулмурат,
Биз барғанда неге қорқтыц албырап?
Жараган түйедей ерниц салбырап,
Әжимди алдъща салған усайсац.
Адам жоқга шайырман деп лап урдыц,
Ешегин жамаплап Юсуп қотырдыц,
Бизди корип, сен қыйпацлап отырдыц,
Қандай жумыс пенен шыққан усайсац.
Ҳалыц келмей, ҳәлек болып жарысқа,
Аўзыцды ашсац, ерниц кетер қарысқа,
Өгиз болсац, сыймас едиц арысқа,
III үкир әйллециз, инсан болған усайсац.
Бир жаз мәкан еттиц Нариманныц тутыи,
Қыз келсе, дәптердиц астында қутыц,
Қолыц Қорасанда, Бухарда путыц,
Соныцдай мәс, қақай адам усайсац.
Хорезмде жоқдур сепицдей ақмақ,
Жоқарысы Пи гнек, төмени Тоқпақ,
Геўдецди котерсец, қазылар соқпақ,
Мәгер, дәўге шатас болган усайсац.
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Жүрген жери мереке.

Ҳоўиз үстинде еки булақ,
Булақ үстинде еки шырақ.

(адам)

(аўыз, мурын, көз)
Қаннан пайда болады
Өссе, бахыт қонады,
Темир менен полатты,
Менгерип өзи жонады,
Буны ким деп болды?

Бир ошаққа бес көсеў.

(ауыз, бес бармаҳ)
Ҳәўиз үстинде еки булақ,
Булақ үстинде еки тарақ.

(адам)

(пуыз, ли/рын, кирпик)
О и.\а\а\\ \\с\\ \\\\\сд,\\,
Ақылы ҳәр иске жетеди,
Ҳадал кеўил, ҳақ жүрек,
Мақсетине жетеди.

Бир қазапныц изинде торт хызметкер.

(ауыз, бес бармақ)
(адам)

Әбден,
Әбденниц үстинде дүўден,

Мақлуқаттьщ ҳасылы,
Гүллентиўди дүньяны,
Ойлаған мақсет-касиби.

Дүўдениин үстинде шырақ,
Шырақтын үстинде қыяқ,
Шырақтыц үстинде майдан,
Майданныц үстинде қопақ.

(адам)
Анаў турған нақ төбе,
Нақ төбенич бержағы қальщ қамыс,
Қалын қамыс бержагы жарық жулдыз,
Ол жарық жулдыз бержагы тышқан тонлы,
Гышқан тонлы бержағы гүбир қудық.

(адамныц басы, шашы, көз,
мурып, аўыз)
Бир таўдыц басында еки лашын,
Көрмейди, қанша ушса да, таўдын басын.

(бас, кирпик)

(аўыз-мурын, қас, мацлай, шаш)
Қагт-қара алдында айман тақыр.

(мацлай)
Мардан, марданныц үстинде қордан,
Қорданньщ үсти шыра,
Шыраньщ үсти қолем,

Қолемнин үсти тоғай,

(аўыз, мурын, көз, ҳас, шаш)
Жар астында тостаған,
Қатық уйтып таслаган.

Аш десец, ашылады,
Жап десен, жабылады,

(көз)
(аўыз)

Ақ кушигим арбадан секирип түсти.

Өзипич догерегин сора.

Тий десем тиймейди,
Тийме десем тийеди/

(а\/ыз)

(ерин)

Жай ишине тутқан ший,
Ишинде 5ар әдил бий.

Жумалақ таўда шоқ қамыс.

(айдар)

Ыуыл, пш с, т и л )

Сайрайды да йошады.

(ауыл? тил)
Шыйқылдаўық алдында тақылдаўық.

(тил)

Қызыл сандық ишинде,
Көк-ала саат жьщгырлар.

(аўыз, тил)
1 аў басында байтерек,
Байтерекке суў керек.

(адамныц басы, шаиш)
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Үлкен үй,
Үлкен үйдин ишинде киши үй,
Киши үйдиц ишинде палўан бий.

(ауыз, тис, тил)
Жол-жол жатыр, жол жагыр,
Жол үстинде пул жатыр,

Узын, узын, узын жар,
Қызыл жар астында қара жар,
Қара жар астында тықылдақ,
Тықылдақ астында ысылдақ,
Ысылдақ астында тақылдақ,
Тақылдақ пенен бирге шақылдақ.

(шаш, қас, тил, мурын.тис)

Аққаланьщ иншнде,

Ш оқыр терек басында,
Бүкир кемггир ойнайды.

Адамзатқа керекли,
Алтыннан бийик,
Яғлы-барли жан жатыр.

(шаш, пэки)
(тил)

Айман тақыр алдында жылтыраўық.

(көз)

Еки ағайин ҳеш айырылып турмайды,
Қанша өмир сүрсе де,
Бирин-бири көрмейди.

(көз)

Нуу қарагай путақсыз,
Оны таншы, Бағлан таз.

Өмирде керек қос гәўҳар,
Айырылған адам болар зар.

(шаш)
Узын қайыр, узын қайыр,
Узын қайыр астында қара қайыр,
Қара қайыр астында жылтылдаўық,
Жыл гылдаўық асгында пысылдаўық,
Пысылдаўық асгында тоцқылдаўық.

(көз)
Кишкене ғана қара тостаған,
Ишине қатық уйытып таслагаи.

(кт)

(шаш, қас, көз, мурын, тил).
Мыц қойды бир шыбық пенен айдадым.

Сулыў қыз есик ашты,
Шашбаўы сыртқа қашты.

(көз, кирпик)

(ишш, пэки)
Кишкене ғана тосгаған,
Дүнья жүзине баслаган.

Мын қойым суўға кетги,
Шопаны қуўып кетти.

(шаш, нэки)

(коз)

Үсти гүн, асты түн,
Ортасы ала-була

Томпайған менен төбе емес,
Қарайған меиен көк емес,
Айналасы көк шалғын,

(көз)

Мал жейтуғын шөп емес.

Қустан ушқыр тезлиги,
Бес жүз жыллық аспанға бирден жетер,
Ақыл менен ойланып қарасач,
Жылдамлықтан нәрсе жоқ оннан өтер.

(шаш)
Ура, уранын ишинде шыра.

(көз)

(коз)

Қара таўым қарлы болды,
Бир жаўса кетпейтуғын зерли болды.

(шаштьщ агарыўы)
Оньщ шаққанлығы шымшықтан бетер,
Асгханга атқанда оқтан гез отер,
Барлық заттыч шамаларын болжаған,
Ҳеш бир зат жоқ оннан тезлиги отер.

Қара суўда суўат жоқ,
Қалын талда путақ жоқ,

(көз, кирпик)

Арман шапта, берман шап,
Тал түбине келгенде,
Тайып кетги қараша ат.

( коз)
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Аўкат жеўдиц қуралы,
Өзи аўызда турады.

Еки ала қус зыяда,
Өмирликте уяда,
Ондай қус жоқ қымбатлы,
Адамзат ушын дүньяда.

(тис)
Биз, биз биз едик,
Отыз еки қыз едик,
Бир тақтаға дизилдик,
Бирим-бирим үзилдик.

(көл)
Арман шабар қараша ат,
Бермаи шабар қараша ат,
Тал түбинде тынмқ суў,
Ҳарлап шабар қараша ат.

(тис)

(көздиц қарпшыгы)

Бир мәйектен отыз шөже шығады.

(көз)

Айдын колде алтын тас,
Аў салсац да алынбас.

Кишкене ғана пэтирим,
Жер жүзине жетерим.

(отыз тис)

(тис)

Бир гаудыц еки сақшысы,
Еки тыцшысы, отыз еки ләшкери бар.

(көз, қулақ, тис)
Еки ағайинли ашық,
Бир-биринен қашық.

Биреўи сайрап тур,
Екеуи тыцлап тур,
Екеўи қарап тур,

(тил, қулақ, көз)

Ақырдыц иши толы мәйек.

(еки көз)

(тис)

Еки бала аяқласып атыр,
Тура сала таяқласып атыр.

Бир таўда мәкан еткен отыз бори,
Қасында он жигити хызметкери.

(кириик)

(адамныц отыз тиси, ои бармагы)

Қыйылған қамыс астында,
Ақ-қара кол.

Қолай-қолай тас қойдым,
Жийрен атымды бос қойдым.

(қас, коз)

(тис, тил)

Балықшы түсинде аў көреди,
Батыр түсинде жаў кореди,
Жасы киши болса да,
Ақыллы болса, аға ет,
Түри киши болса да,
Салмақлы болса, сата ет.
Ақыл адам көриги,
Ақылдыц сабыр шериги,
Бир жерде бар бес тесик,
Бәринде де кен есик,
Кен деўге де болмайды,
Тар деўге де болмайды,
Бул жумбақты ал шешип.

Айдын колде маржан тас,
Ўақыгурлаған хасыл тас.

(тис)
Пысылдаўық алдында шыйқылдаўық.

(тис)
Ҳәмме ўақыт аўзымда,
Ҳеш жута алмадым.

(тил)

(коз, мурыи, ауыз)
Он бүркит, отыз аққуў колде жатқан,
Ол ақкуў ҳэр нәрсеииц дэмип татқап.

Сөз питкенниц бәри,
Сол тесикке жуўырар.

(қулақ)
Еки ошақка бир көсеў.

(отыз тис, он бармақ)
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Ҳасла жаманлық етпегей,
Егер жамагыық ете гойса,
Тап жаныцпыц душпаны.

Жар басыида жарты сыпыра

(қулақ)

(тыл)

Әдеги сол бирдейги,
Еситеди, көрмейди,
Оннан ботен иси жоқ,
Басқа исицди билмейди.

Шақылдаўық алдында тақылдаўық.

(тил)

(қулақ)
Қуры жүрсе былайша,
Ҳеш нәрсени кеспейди,
Силтесецлер жек көрип,
Алмастан төмен кеспейди,
Тилкимлейди таслайды,
Бирақ адам баласы,
Оннан ҳасла өлмейди.

Жарты қасық бир дийўалға жабысқан.

(қулақ)
Айры жолдан еки ат киятыр.

(қулақ)

(тил)

Жылтыраўьгқ алдында пысылдаўық.

( қулақ)
Бир үцгирдиц ортасында,
Ш арқурады қызыл жылаи.

Ҳә, дийдилер, дийдилер,
Дийдилердиц үйине,
Уры түсти дийдилер,
Бес батырды жиберип,
Қ\уыгт шықты дейдилер.

(тил)
Толық денеси,
Дуйым күш ийеси,
Салпаў қулақ, қорада,
Сәл нэрседен алданады,
Балтасыз пышақсыз,
Сындырады адамды,
Достына бас ийип,
Хызмегшидей жүгин тасыйды,

(мурын силекейи, бес бармақ)
Тақыр жерде тай туяқ.

(киндик)
Бар екен бир кисиниц бес баласы,
Төргеўине ат қойылып,
Тек биреўи атсыз қалған.

(тил)

(бес бармақ)

Өзи сүйексиз,
Қалай бүксец де, бүкленеди.

(тил)

Басында жалғыз таўдыц бир байтерек,
Путағы ийилмейди төмен қарап,
Айғырдыц үйириндей үйрилсе де,
Есабын таба алмайды адам санап.

Үлкен қара үй, кишкене қара үй,
Ортасында Мургаза бий.

(ерин, тил, бастыц еки жагы)
Бир тақылдақ, бир пысылдақ,
Айдын кол үстинде қара тогай,
Қара гоғай ишинде бир тутам шоқай.

(сақал-мурт)
Дүмпейген менен доц емес,
Айналысы көк шалғын,
Мал жейтуғын шоп емес.

(тацлай, мурын, коз,шаш, мурт)
Ғаўдыр-ғаўдыр қарағым,
Қартайганша жарадыц.

(ҳулақ)

(сақал-мурт)
Бес жигитке бас болып,
Қарыйдарға асаттым,
Асатсам да аш қалдым.

(крл, бармақлар)
Бир тесикте пүткил дүнья.

(қулақ)

Он еркек дуз арқалап жүр.

(бармақ, тырнақ)
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Еки анада он бала,
Ҳәр қайсысыныц атъх бар.

Үш апам бар, бир анадан туўыдған,
Үшеўи де бир күн суўға шомылған,
Биреўи хызмет исдемей қадса,
Үшеўи де окпедесип суўынған.

(бармақ)

(өкпе, жүрек, баўыр)
Сүйексиз туўыдған еки төл,
Жарасыпты баўырға,
Тадапкер болған адамныц,
Қолы жетпес услаўға.

Беддеўдепх бес бийе,
Бесеўи де қудынды,
Қулынлары қара ала,
Қуйрықлары сары ада.

(бес бармақ)
Бар екен байтеректе еки аша,
Болмайды бир шакасы опнан асса,
Биреўи биреўине ийкемлесер,
Қуданыц қүдиретине қыд тамаша.

(көкирек)
Тақыр жерде тайдын изи,
Оны тапқан байдыц қызы.

(он бармақ)

(киндик)
Туўы сқан еки ана бар,
Екеўинде он бада,
Ҳәр биринич аты бар,
Өзи исине мәрдаиа.

Бири үлкен бири киши,
Туўысқан бирхе бес киси.

(бармақлар)
(бармақлир)

Он бүркит, отыз аққуў колде жатқан,
Қудашлап ҳийле менен дәмин татқан,
Қыяда еки суцқар шалмай қалмас,
Одардыц пулы қымбаг озге затган.

(қол, тис, тил, кө.>)
Ағайинли он,
Кийингени еки гон.

Сүйек те емес, ет те емес,
Ол денеге пи геди,
Өссе алып турмасац,
Үлкен зыян етеди.

(тыриақ)

Он қолында оп жүзик,
Он шыгырнай,
Буны тапқан киси алады,
Пул шыгармай.

(тырнақ)

(бармақлар менён қолгап)
11атша кимге бас ийеди?

Косеўимниц басы ақ гүмис.

(бармақ, тырнақ)
Белдеўде бес ат, бесеўи де қасқа а г.

(бармақ, тырнақ)
Бес жанды бир жансызға мипгеседи.

Бирге жатып бирге турар,
Озыўға бирден умтылар,
Екеўи мацги жарысып,
Көрмеген еле қалысыи.

(аяқлар)

(бес бармақ)
Үлкен үйдиц кишкентай үйинде,
Кишкентай үйдиц ишинде бес бала отыр.

(аяқ, бес бармақ)
Бир анада бес бала.

Шақырганга жабысқан.

(адамныц аты)
Еки жехцей суўха баратыр,
Биринен бири оз 1)П1 баратыр.

(аяқлар)

(қол менен бес бармақ)
Көсеўимниц басы ақ гүмис.

(бармақ, тырнақ)

(шаштэрезге)

Ашылмаган урада,
Пишилмеген тон жатыр.
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Еки текс тик турар,
Ийтерип жиберсец,
Көшип кете берер.

Туўыдыўдан жармасар,
Өлгеницше қасыцда,
Жаныц геўдецнен шықса,
Ол да сени тәрк етер.

(аяқлар)

(омир)
Таппас, гаппас, таппас жумбақ,
Таналы сьгйырға бермес жумбақ,
Қыалар келсе, қыймас жумбақ,
Қызыл алтыпга бермес жумбақ.

Желбуйдалы нар тайлақ
Бупы тапшы, Баглан газ.

(ҳыздьщ куиеуи)

(адамнъщ жаиы)
Әламат сөз айтаман, салса қулақ,
Болмайды адамзатқа дүггья ортақ,
Бир аўыз келди жумбақ қыялыма,
Сорасац, буныц атьг мүки жацгак,
Қулпы жоқ, аўьгзы бар қара сандық,
Ҳешкммниц қолынан келмес аўзын ашпақ.

(адамиыц жаиы)
Еккеии танап жерге жалгыз бийдай,
Биреудиц қойып кеткен аманатын,
Бергенде турады екен кози қыймай.

(адамнъщ жаны)

Жаслықта қәдирин билмессец,
Шыбып шелли кормессец,
Геўдецди ол тарк етсе,
Өкиниш иенен «ўах» дерсец.

(омир)
Ҳай яраплар, ярыў-дослар,
Дүньяда болады әжайып қуслар,
Басьг буўдай, бели қамыс, түби асқабақ.
(адамньщ жаслыгы, орта жасы,

гаррылыгы)
Даладан сес келди,
Есемура г ағам сескенди.

(адамньщ аты)

Дүньяда бир гүп терек,
Шақасы бар жүз мыц бөлек,
Еки гүйнеги бар,
Биреўм ашшы, биреўи душшы.

Шақырмасац меншиклеп қойганын,
Ҳасла артына қайрылып қарамас.

(адамиыц аты)

(дозаҳ, бейиш)
Ийрим-ийрим, ийрим жумбақ,
Ийримлесип келер жумбақ.

(адамиыц өмири)
Туўылыўдан адамзат,
Бирге жасап келеди,
Дүньяда ози қымбат зат,
Ҳәммени тецдей кореди.

(жаслыҳ, орпш жас, гаррылыҳ)
Көгертип мийўа өсирген,
М ийўасын жаннаи артық корген,
Ҳаўалап ушқап аққуўды,
Сөзи менен түсирген.

(өмир)

(ана)

Мойнымдағы ала белги,
Өлсемдагы айрылмас.

(адамныц аты)
Бели бүкирейген,
Қулагы тикирейген.

Азанда торт аяқлап,
Түсте еки аяқлап,
Кеште үш аяқлап жүреди.

Өкиниш кои өзинде,
Алтыны бар сөзинде,
Әсирлердиц сыры бар,
Ж ы й р ы к/1а н га н ж үз и 11де.

(гарры)
(гарры)

Жаслық шағын тилеген,
Ети қашып жүдеген.

(гарры)

Ақ гүләнгир, гүләншр,
Аяғынан байлангыр,
Көк гүлангир, гүләнгир,
Көки реги 11611 ба йла нғыр.

(бала)
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Ҳәмме жанда бар жолдас,
Есерсоқта гүўлеген,
Илимли дана адамлар,
Айтқанына жүрмеген.

Гиржийсе, кейин тартар,
Умтылса, жигери артар.

(инта)

(цызбалыҳ)

Адамньщ шийрин мийуасы,
Бахытлы ш ыққануясы,
Өмири шадлы, қуўаныш,
Рәҳогли дүньясы.

Дүньяда ец ашшы нәрсе не?
( қашы)

(перзент)
Татлыдан татлы қандай зат?
Қаратал астына атларын оаққан,
Атыныц мойнына татыран таққан,
Шеп қасын ойнатын, оц қасын қаққан.

(жигит)
Минәр, минәр,
Минәрға шыбық илинер,
Ақсуцқар қус келди деп,
Асыранды ғазлар жыйылар.

(уйқы)
Базардан табылмайды,
Тәрез и ге тартыл м айды,
Өзи палдан да татлы,
Бирақ оны жеп болмайды.

(уйқы)
Қурқылдаған қырық қат суў ишип отыр.

(уиқы)

(келиншек-күиеў)
Еккеним бир танапқа жалғыз бийдай,
Суў ишпесе, турар кәмалға келмей,
Бир күни суўға мийри қанып адса,
Турады қанасына ҳеш бир сыймай,
Ойласақ, бул бийдай емес, ол аманат,
Отырарсац, ийеси келсе, көаиц қыймай.

(ержсткен қызбала)
Заманында сәтли болған,
Жоқлықтағы ғарры инген,
Келип-кетип жүрген адам,
Оны ҳеш ким көзге илмеген.

Дүньяда бир зат бар,
Ҳор ким оған мүтәж,
Ҳәр ким сорайды, бирақ,
Гей биреўлер гана оны зугады.

(кецес)
Сабап минип, сай кештим,
Саясын көрмедим,
Қызыл мақпал тон пиштим,
Қыйыгын кормедим.

(тус)

(қыздыц гарры атасы)

Дүньяда пулға таптырмайтуғын қай зат?

(жогалтқсш уақыт)
Жети атан шөлдеп кетти,
Жеткермейди қууған менеи,
Дос қыйналып, душпан күлди,
Жетпес күши жеткен менен.

Көзге көринбесе де,
Баҳасы мыцтилла.

(ақыл)

(қыздыц жети агасы)
Бир өмирлик ец опадар жолдасьщ,
Сенде ол егер бар болса,
Ҳеш қор болмайды басыц.

Бар еди мениц бир қусым,
Талўас етсе айланар,
Бир мәўритте жер жүзин.
(Ҳш л)
Еки қора ортасында,
Меп бир жүрген тели қозы,
Еки ана, бир телиге,
Ҳәммесине бир өзи.

(ақыл)
Түйдим, түпкирге гасладым.

(ақыл)

(қыздық өзи)

Бир жибим бар, қайда узатсам да,
Сол заматта жетеди.

(кеуил)
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Базарда сатылмайды,
Тәрезиге таргылмайды,
Өзи сондай керекли,
Пайдадан ҳалы емес,
Салыныц пақалы емес,
Ешкиниц сақалы емес.

Минар-минар минарлар,
Ақсунқар қус келди деп,
Қазанда писпес,
Табаққа түспес,
Оны жутпас адам болмас,

(аианыц сүти)

(ақ ыл)
Алты аяқлы, еки жанлы,
Екеўи де ацлы,
Екеўи бирге жол алады.

Бир көшениц басында,
Тилла ердиц қасында,
Буны тапқан жигитлер,
Жүз жигирма яшында.

(атқа мингеи адам)
(ақыл)

Гейде берик гастан да,
Гейде нәзик гүлден де.

Таудан бәлент,
Сайдан терец,

(кеўил)
(ақыл)

Байлық, жоқшылық оныц қолында.

(қыял)
Өлини де, тириии де,
Жумық көз бенен көрерсец.

Дүньяда бир дарья бар, аққан булақ,
Суўынан оныц турмыс алган кулақ,
Ен жайған ҳасыл суўы жанға азық,
Излесец, қасыцызда тур бурқырап,
Өмирлер гүл-гүл жайнап осер,
Бир қанса усы суўдан уртлап.

(билим)

(түс)
Нәзик, иленәзик зат,
Бир атым насыбайдан қалар зат.

Питпейтуғын даү бар,
Жазылмайтуғьш кесел бар.

(ерли-зайыплыныц урысы)

(кеуил)
Таўдан бийик, тецизден терец.

(кыял)
Қустан ушқыр, атган жүйрик.

(қыял)
Өзи кец, тецизден терец.

(қыял)
Дәрпенбей дүньяны гезер.

(қыял)
Ақ гүлим аўзын ашады,
Қызыл гүлим нур шашады,
Екеўи тец қосылса,
Қатты келсец өшеди,
Жумсақ келсец оседи.

(кеўил)
Қанаты жоқ, қустай ушар,
Түрин ҳеш ким кермеген,
Сонда да қусқа усатар.

Қырық көз, қарағай найза,
Дәл билимде мендей шайыр бар ма?
Бес бақан, отыз уўық,
Усы жумбагым,
Тап сен, ақылыц тециз болса.

(қырық күн шилле, бес нашар, отыз
Адамға төрт өмиринше шерик болган,
Ал, адамзат бул төртеўге берик болған,
Ол гөртеўи оныц менен мудам жүрип,
Адам олардан қугылмаған, тири жүрип.

(күлки, уйқы, тамақ, нэпси)
Еки баслы, алты аяқлы,
Бир қуйрықлы, еки қоллы,

(атқа минген адам)
Өзи жайыўлы гилем,
Үш басу1ы, алты көзли,
Он аяқлы, бир тисли,
Жерди аўдарыў - иси.

(қос айдаган адам)

(қыял)
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Узын, узын, узын жол,
Ушына шыққап бармекен?
Түби терец қара суў,
Түбине кеткен бармекен?
Түбине жетип бул суўдыц,
Қанып ишкён бармекен?

Жумабийке, жупбийке,
Жоғалған затларьщ түўел,
Излемесен, таппайсац.

(жумоаҳ)
Ҳәр ким откен бир көпир,
Биреўлерге кец көпир,
Биреўлерге тар копир,

(оцыу)
Жақсылық та соннан,
Жаманлық та соннан,
Мыц мәртебе ойланып,
Абайлап қоллан онпаи.

(дүнья)
Бабам щыққаи кок төбе,
Биреўлерге мәртебе,
Биреўлерге зар гобе.

(сөз)
(дүнья)
Бир нәрсе менен өлтиресец,
Сол нәрсе менен тирилтесец.

Қолында жемис жайнаған,
Бағында бүлбүл сайраган,
Досты қуўанып табысқа,
Душпанныц иши қайнаган.
(дийқан)

(соз)
Оттан өткир,
Оқтан жеткир,
Ушып шықса,
Тараи кеткир.

Күшлиден күшсиздиц ҳүкими зор.

(бам)

(соз)

Тақыр жерде шоп шықпас,
Шоп шықса да, көп шықпас,
Буны тапшы, Бағлан таз.

(таздын басы)

Жагымлы майдай,
Туўган айдай,
Өмирде өлмес,
Бахытлы тацдай.

(нақыл соз)
Бир дәрья бар,
Дәмин татқан қор болмас,
Тармағы коп,
Еркин жүзсец, таўсылмас.

Котерилсе ийек,
Жарылар сүйек,
Жарағы болмаса да,
Алады бийлеп.

(билим)

(өткир сөз)
Исте берер кемек,
Ҳорбир күнице керек,
Қурал етип алсац,
Боласац сергек.

Қәрежетсиз киресец,
Ғәзийне алып шығасац.

(мектеп)
(билим)

Наданлыққа қарсы тигилген байтерек,
Саясы он еки мыц әлемге татыр,
Мийўесин сол теректиц жесец егер,
Алганыц мыц жылга жетер.

(билим)
Гүлдур шәмеипиц лаласы,
Тисдур аўыздыц қаласы,
Огыз еки мәйектен,
Қырқ еки шоже шыгады.

Әпиўайы жай, қарасац,
Жети жаста барасац,
Ишинде түрли жемис бар,
Тадап етсец, аласац.

(мектеп)
Елимниц бир данасы,
Балалардыц санасы.

(мугаллим)
Аўзы жоқ, жүреди,
Аўзы жоқ, сойлейди.

(ҳат)

(сөз)
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Жийрен тулпар желгенде,
Табанынан тер тамар,
Аққан жери тамаша,
Қар үстине жол салар.

Өзи арық, басы жарық,
Жүрген изи көп ҳәрип.

(ручка)

(сыя, Ъует, қэлем)
Ети ақ, гуқымы қара.

(ҳаш , ҳэриплер)

Мениц бир жандай достым бар,
Коп соз айтар озиме,
Достымныц айтқан созлери,
Елеслейди көзиме.

(китап)
Сүйем бойлы ақ терек,
Оқыушыга көн керек,
Қагаз бар жерде ол да бар,
Еткен иси бир демек.

Бир сандық бар өзгеше,
Қодыца алып жүресец,
Иш ипаш ып қарасац,
Турмыс сырын билесец.

(кэлем)

(китап)
Дүньяда ец ашшы да, душшы да не?

(ст)

Қабат-қабат қатлама,
Ақылыц болса таслама.

(китап)

Ақ жер аштым,
Қара бийдай шаштым.
( кагаз, жазыу)
Шәкирт гүўе, устазлар,
Даўысына бағынар,
Демалыста балалар,
Даўысын оныц сағынар.

Терек емес, жапырақлы,
Көйлек емес, егекли,
Адам емес, сөйлейди,
Түрли нама жырлайды.

(китап)
(ҳоцыраў)

Бир қусым бар, жаны жоқ,
Қанаты бар, пәрм жоқ,
Адам менен сөйлесер,
Ақылы бар да, жаны жоқ.

Кеўилиме шашып нур,
Ҳор қагазы сөйлеп тур.

(китап)
Аўзы биреў, гили екеў, жаны жоқ,
Оиыц дизген созлериниц саны жоқ.

(ручка)

(кипит)

Бар екен дүньяныц бир дереги,
Адамга ақыл қосыўға бар дереги,
Иш инде бир озиниц сегиз сала,
Олардыц тоқсан сегиз дөцгелеги.

Бахыт-байлық өзинде,
Берекет, табыс сөзинде,
Аталар билген дана/1ы қ,
Сәўлеленген бетинде.

(есатиот)

(китап)
Дигирман, дигирмап тасы бар,
Алтын ердиц басы бар,
Оны билген кисиниц,
Ақыл-хуўшы, жасы бар.

Гарбыздай норсе гутқалы,
Огада жецил бул тағы,
Бир бойына сыйып тур,
Жер жүзиниц гүлләни.

(глобус)

(китап)
Өзи кишкене болса да,
Қушагын кецнен ашады,
Қушағына кирген сайын,
Кеўлиц сениц тасады.

Билимниц ағар булағы,
Кө 11 айнасы, нуры бар,
Қатара жолдан турады,
Жолында козтутылар.

(кипит)

(китап)
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Бир көшениц басында,
Тилла ери қасында,
Буны тапқан адамлар,
Жү:з жигирма жасында.

Қантқа уқсар реци,
Ҳор класстьщ қәлеми.

(пор)

(қуран.)

Ҳинжи-маржан тасы бар,
Алтынлы жерден басы бар.

(китап)

Алтыи менен оралган,
Гүмис иенен торданган,
Когг еллерге таралған,
Халық мәпине жараган.

Кеўлиме шашып нур,
Ҳор қагазы сөйлеи гур.

(қуран)

(китап)
Қол менен созады,
Аўыз бенен урады.

Ҳор бир күни мыц қәдем,
Сегиз қырлы бир таўды,
Көтерип қашар бир адам.

(хат)

(кипшп)
Бир бет ақ қағазга,
Барлық дәргиц гөгилгён.

Тили бар да, үни жоқ,
Тилип адам түсинген,
Жапы бар да, қаны жоқ,
Сөйлеп гурған ишинен.

(хат)

( кшпап)
Жоҳопде бир норсе бар, аузы жабық,
Ашылар мезгилинде, баўырын жазып,
Үйинде толып атқан гәзийггеси бар,
Ҳүрметлеп пайдаланар билген халық.

(кюпап)

Ол недурким, зорре-зәрре кән болур,
Туқымы андек, мийўасы шундек болур,
Агзы бирдур, тили екки, жаны йоқ,
Аныц йүрген излеринин саны йоқ,
Буў жумбаққа түшмәгәи ҳайран болур

(аиры ушлы қәлем)
Әжайып зат бар тили жоқ,
Сөйлегенде мини жоқ.

(хат)

Үйде бар гилсиз мугаллим,
Оннан мен тәлим аламан.

Аягы жоқ, жүреди,
Өзи алыстан келеди,
Аўзы жоқ сойлейди,
Жақыннан хабар береди.

(китап)
Ақ жерде қара тары,
Пуқталап шашқап адам,
Тез орады.

(хат)
(хат)
Тоғайга барган биреў,
Отын шапқан биреў,
Ҳасылынан қыз жасап,
Күйеўге берген биреў.

Асты тахта, үсти гах га,
Ортасы голы,
Тилин билген адамга,
Керекли затдүньяда.

(хат жазып жибериу, оҳыу)
(китап)
Өзи бир қарыс,
Тили мыц қарыс.

Ақ жолга түсин,
Әсте жоргалар.

(қзлем)
(ручка-кагал)
Сырты ағаш, иши бояў,
Ҳеш ўақытта жүрмес жаяў.

Ьир нәрсе бар сыялы,
Алдында оныц қыялы.

(қэлем)
(хат жазган адам)
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Доп-домалақ бир дүнки,
Ишинде сыя сақлаған,
Билимлиниц жолдасы,
Мудамы оны жақлаған.

Дәстурхандай ашылар,
Ҳор бетинде жацалық бар,
Адам дегенге қагнасы бар,
Шешсек, буныц мәниси бар.

(дзует)

(газета)

Дизилген бәри қатара сымға,
Азайтьгў, көбейтиу оньщ қолында,
Қыйын есапларды ансат есаплар,
Қэдирли зат есапшыныц қолында.

Орманда бар, үйде жоқ,
Қатында бар, қызда жоқ,
Менде де бар, сенде де бар,
Әкемде жоқ, жоҳәнде бар,
Адамда жоқ, ҳайўанда бар.

(шот)

(«Н» ҳэриби)
Отыз алты сүўрегли қағаз,
Қағаз сандықтан орын алған,
Дөгереклеп оны торт жигит,
Жайласып малдас қурынған.

Сыйырда бар, атта жоқ,
Сорпада бар, етте жоқ.

(«С» ҳэриби)

(ойын картасы)
Таўда бар, шырада жоқ,
Суўда бар, жылғада жоқ,
Ҳәўизде бар, сайда жоқ,
Қаўғада бар, жипте жоқ,
Пуўда бар, түтинде жоқ.

Аўзы бир тили еки, жаны жоқ,
Сөйлеген сөзлеринин саны жоқ.

(ручка)
Нәҳәнди көрип жүрмен қара тумсық,
Аяғын басалмайды, қыйсық-қыйсық,
Қуданын қүдиретине тац қаласац,
Қалады тақыр жерге изи түсип.

(«Ў» ҳэриби)
Айнадан көргендей,
Жаньщда турғандай.

(қэлем)

(газета)

Жансызға жаратыиты еки қулақ,
Анласан, еки арасы күтә узақ,
Олар да шебердикгин бйр белгиси,
Қойыпты сулыўлыққа белин қынап.

Ацсағаным елден,
Келгендей таўып селден,
Жацалықты жыйнақлап,
Өзи алып кедген.

(дуўпгар)

(газета)

Төрт бет айна, қарасан,
Ҳәр күни қолға аласац,
Үцилип, дүнья жүзиниц,
Борине көз саласац.

Саған хабар келсе,
Қуўанып келер,
Хабар толы сумкасын,
Сүйреп жортып келер.

(газета)

(почтальон)

Ақ қағазда бар тамға,
Сана берген көи жанга.

Алтын ылашық ишинде,
Жийрен айғыр киснейди,
Жез сарайым ишинде,
Жездемпиц аты кисиейди.

(ҳэрип)
Жалгыз турғапда бир белги,
Қуралып жыйналса,
Хабарлайды ҳәр мони.

(қоцырау)
Бир норсе бетинде жоқ ой менен қыр,
Өзиниц орайынан айналып тур,
Асықнай зейин салып қарасацлар,
Келбети жер жүзиниц көринип т\'р.

(ҳэрип)
Қара тақырда ақ қоян секирер.

(тахта, пор)
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Қарны қабақтай,
Путы таяқтай,
Тийип кетсец, жылайды,
Жылағаны елге унайды.

Басында илмек айдары,
Ишинде хабар сайманы.

(ҳоцыраў)

(дуутар)

Денеси қола, мыс екен,
Қозғап турсац ўақтында,
Шақақ атып күледи,
Сондай ўақты хош екен.

Дүлдилдиц еки қулақ, бир басы бар,
Дүлдилдиц он еки жерден тацбасы бар,
Дүлдилди жолға салып жибергенде,
Ҳорқыйлы шайқатылған жорғасы бар.

(қоцырау)
Қолымда бир айна бар, дөп-доцгелек,
Адасқанда жол силтеп, берер дерек,
Еки тисли тиси менен төрт бағытты,
Керек десец болғаны, таўыи берер.

(компас)

(дуўтар)
Үш қазық, еки жин, гоғыз ноқга,
Тецселип тербеледи, бақсы соқса,
Бақсы сөзге жүйрик болған менен,
Пайдасыз, үндемейди адам жоқта.

(дуўтар)

Бабаиыц тоны жүз жамаў.

(глобус)
Төрт қазық, ҳәр арасы еки ели,
Он еки ноқта,
Сөйлейди шежиредей, адам соқса.

Жамаўы бар, жүйи жоқ,
Қаласы бар, үйи жоқ.

(дуўтар)

(карта)
Дорьясы бар да, суўы жоқ,
Шэҳәри бар да, ели жоқ,
Егер барып сорасац,
Жасыратуғын сыры жоқ.

Бир жағы жицишке, бир жағы жуўан,
Қос қазық, еки жип, он еки ноқта,
Ҳаўазы жағымлы, тиллери шийрин,
Бирақ үндемейди ҳеш киси жоқта.

(карта)
Өзи қара, сөзи ақ.

(тахта, пор)

(дуўтар)
Он еки белдеў, еки арқан,
Еки қазық бир бақан.

(дуўтар)
Он оиылмады,
Он еки байламалы,
Ж алғыз жайламалы,
Қос қулақлы,
Ж алғыз туяқлы.

Көп жеринен байланған,
Ишин шадлық жайлаған,
Ҳаслы агаш болса да,
Қытықласац, сайраған.

(дуўтар)

(дуўтар)
Балам-балам балдайды,
Балық берип алдайды,
Өмиринше жалынсада,
«Өлемен» деп зарлайды.

Қатлам-қатлам қарны бар,
Бели сүлыў, бир илгек,
Пружинадай созылар,
Қугыдай болып көринген.

(қобыз)
Ушып-ушып ураман,
Ушынан тартып ураман,
Сапырғаным сайрайман,
Сабы өзимниц қолғ»шда.

(гармонь)
Ба)^ы бар еки жағында,
Сәдеплер қатар тағылған,
Шебери шертсе, даўысы,
Жай алады жаныцнан.

(қобыз)
25 - Қ а р а қш та қф о л ь к л о р ы

(аккордеон)
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Намазлыгер ўақтьшдай күни батқап,
Қырык қулаш қуйыда жатсадағы,
Далага бөтекеси шығып жатқап.

Еки қулақлы,
Он еки аяқлы,
Еки шешекли.

(өлиниц хабары)

(дуўтар)
Тийсец, тийеди, тиймесеи, үндемейди.

(дуўпшр)

Бир палекте бес қаўын,
Үшеўи саяда жатады,
Екеўи қүяшта писеди.

(намаз)

Он ойыдма,
Он еки байдамады,
Жалгы.5 жайламалы,
Қос қүлақлы,
Жалғыз туяқды.

Отызды қырық пенен жолдас қылдым,
Бесеўди уллы билип изине ердим,
Қырық найза бир қылышты етип қарыў,
Азығым усы деп көп исендим.

(дуутар)

Шешиўи:

Иши боп-бос,

Отыз күп ораза менен қырық парыз,
Бесўақы т намаз қосқан орынлаўға,
Қырық найзац, бир қыдыш қолда болса,
Исенген азыгыц усы сентщ.

Даўысы жер жарады.
(барабан)
Ғаз мойынлы қара басы бар,
Саз-сәўбетли намасы бар,
Адам деўге шамасы бар,
Ьилсец, буны мәниси бар.
( патефюн)
Бауы бир тутам,
Белбаўы қырықтан,
Аўзы урадай,
Қудағы сырғаўылдай.

(балалайка)
Мойыны еки тугам, еки қулақ,
Қойыпты сон ушын белип қынап,
Бармақлар түрли қосық айттырар,
Таяқ пенен тарларын сыйпап.

(скрипкШ)
О 1 ыз уўық, бес кереге.
(оты:■ күн ораза, бес уац намаз)
Мусылман он еки буўын созди алған,
Соньщ менен барлық шәрти тамам болған,
«Исепим ҳом ҳадаллық усында» деп,
Сод сөзди бастан аяқ ядлап алған.

(кэлима қашпарыу)

Қырым деген шоҳордиц,
Ортасьшда қырық булақ,
Алпыс жасар анасы,
Оньщ қасты - қой қырмақ.
Алпыс үйрек, отыз газ,
Бул да ушты пыр-пырлап,
Тамға таяқ сүйедим,
О гыз бестен сыр-сырлаи.
Бәйбишени байга қондырдым,
Ақыл менен курқурдап.

(қырық нарыз, алныс шаишап, отыз кунлик
ораза, алчыс беске шыққанша сегиз өнер
үйретиу)
Оқыған Әптийекги алым болар,
Алымға тил тийгизген задым болар,
Бар дейди аддымызда үлкен жыйып,
Ҳалым ызсол жыйыпда мәлим болар.

(о дүнья)
Дорьяныц аржагыпда жалғыз жайын,
Ол жайын аўзын ашса, он сегиз шортан тайыт I,
Далага шығып кетип, рохим етип,
Шабақтыц жыйнап берер гүлли майып.

(Жайып - музапнат ҳәким, он сегиз
шортан -о н сегиз болыс, шабақ - пуқара
халық, гүлли маиы -салық)

Бир жумбақ бар атасыз,
Бир жумбақ бар қәтесиз,
Бир жумбақ бар пәтиясыз.

(қудай, қуран, суу)

Жақсы айдар, қодир түнлер.
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Өцгерии сынбасымды шықгым жолға,
Мипгеним өмиримше озған жорға,
Жанымдағы жолдасым жаман еди-аў,
Бийабырай етпегей, иркип жолда.
(Сынбас - ҳаҳыиҳтилық, жорга - кеўил,

Аяққа беккем байладым,
Музға зырғып ойпадым,
Қызық екен бул өзи,
Ойнаўга ҳеш ғоймадым.

(коньки)

жаман жолдас - з.түл шайтан)
Бир, еки, үш, төрт, бес, алты,
Жети, сегиз, тоғыз, он, он бир.
(Впр - билек, еки - елек, үш - үшек, төрт -

төсек, бес - бесик, алты -асық, жети - жел
ке, сегиз - серке, тогыз - торқа, он -оимақ,
он бир - қара жумбаҳ)
Бир
Бир
Бир
Бир

шенеўли, бир шенёўсиз,
белдеўли, бир белдеўсиз,
аўнамас, бир гүйсемес,
путсыз, бир сутсиз.
(Шеиеўли - жер, шенеўсиз - аспан, белдеўли үи, белдеўсиз - гөш, аўнамас - тасбақа,
гүйсемес - жылаи, т/шсыз - балық, сүтсиз -

Ж олдас етсец өш ц е,
Тастырады күшинди,
Ғайрат қосып ғайратқа,
Жецилтеди исицди.

(ащтО
Доп-домалак, домалақ,
Түсип кетсе қолымнан,
Бир орында турыў жоқ,
Кетер ези жумалап,
Береғойсам үкеме,
Асыр салып ойнайды,
Оны көрген балалар,
«Ойнайық» деп қоймайды.

(топ)

қус)
Бир топар атлы шабысты,
Бир ылаққа таласып,
Бир бирине жабысгы.

(ылак онын)
Алда да жоқ, артта да жоқ,
Жерде де жоқ, көкте де жоқ,
Оцда А
аа жоқ, шепте де жоқ,
Мудамы жасар,
Сорлыиыц исениминде.

Өзи бир зат домалақ,
Тийсец кетер жумалап,
Болмаса да жазығы,
Ж үрер баллар қууалап.

(топ)
Аяқ-қолсыз домалақ,
Ылақтырсац жумалап,
Тамашаға батасац,
Шаршағанда қууалап,
Ол не ози, айтып бер,
Услап ал да, қайтыи бер.

(үмит)

(топ)

Ер жигит ортада тур,
Және бир мәртти шақырып тур,
Бул айқаста ким жецсе,
Абырай қушпаға тайын тур.

Узып терек, саясы жоқ.

(көше)

(гүрес)
Үстинде бир тақтайдыц алпыс төрт жол,
Ишинде огы з екиси керекли сол,
Бири ақ, бири қара түрге айырылып,
Қол тийсе, ертели-кеш ойыны сол.

(шахмагп)

Қоптқар мүйиз қодалақ,
Турған жерден тайсалмас.

(жай)
Арадан айлар, жыллар өтер,
Әўладлар усы уяда ержетер.

(жай)

Жиғирма гөрт батыр 1ур еске тайын,
Өлтирмейди, жейди қарсыласын,
Жецип шығар, ким ақыллы болса,
Ким көбирек қатырса басын.

Кенегес кесе қонады,
Манғыт баса қонады.

(шашка оиыны)
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Буўын-буўын буўазақ,
Буўыннан да көл узақ,
Ата кийиктериси,
Алпыс қошқар мүйизи.

Қарны қара дүркин, билиц аны,
Кисини тири жутар, жоқдур жапы,
Сүйеги парра-парра толып отыр,
Терисин кессец, ақпас қаны.

(алты қапат үй)
Отыз еки омыртқа, қырық қабырга,
Бәрин жыйнатан аўыз омырч қа.

(үи)

(қара үй)
Жабанда жалгыз жатыр, көресец бе?
Жаны жоқ қозгалыўга денесинде,
Бойында бақша-бақша бар сүйеги,
Жалгыз көз жарқырайды төбесинде.

Жер астында жетпис кемпир,
Жер тислейди.

(қара үй)

(керегениц туягы)
Иши қызыл әламат,
Аўзы қара бәламат,
Ҳөлли кирер, қуры шығар.

Отыз омыртқа, қырық қабыртқа,
Борин жыйнап турган бир аўыз омыртқа.

(қара үй)
Узын-узын ўақыя,
Оннан да узын ўақыя,
Төбесипде тур тақыя.

(таидыр)
Жумбагым жуты қара,
Оны тапқаниыц қолы қара.

(қара үй)

(көсеу)

Лөцгелеген бойы бар,
Түрли-түрли тоны бар.

Алты қабырға,
Қырық омыртқа.

(қара үй)
(қара үй)

Д үбирлеген торт ат,

Бизде бир айдарҳа бар, көрмейсец бе?
Төрт көзи айдарҳаныц тобесинде,
Сүйеги пәрше-порше толып атыр,
Жаны жоқ қайрылыўга денесипде.

(қара үи)

Түнде кетип баратыр,
Тақыр жердиц жуўсанын,
Тартып кетип баратыр.

(қара үй түцлигиниц төрт баўы)
Бир аягы бар, еки қулагы бар

(қара үидиц бақаиы)
Бели жуўан болса да, белбеў тагар,
Оны устаныц шебери соғар,
Ушпаса да, бес-оннан қанаты бар,
Ийесиниц пулыпа қарай саўлаты бар.

(қара үй)

Өзи биреў, көзи алтаў.

(терезе)
Көремен үйде отырып тыстагыны,
Япырмай, буны қандай усга қылды?
Бир нәрсе гийип кетсе, шарга сынар,
Өмирин неге буныц қысқа қылды?

Еки қатара узын жай дейди,
Бири-бирине қоцсы дейди.

( көиге)

(ишйше әйнек)

Өзиниц аўзы бир, сексен бес басы,
Бәнти алтаў, он тоққыз жасы,
Көзи төбесинде, жоқ болар қасы.

Бөлек, бөлек көзи бар,
Козлеринде нуры бар.

(терсзе)

(қара үи)
Сүйеги бөлек-болек, жоқдур жаны,
Терисин сыйырып алсац, шықпас қаны,
Адамды тирилей жутар.

Тахта-тахга муз рецде,
Орны төриаде,
Қарсылық етпейди,
Нурга, рецге.

(қара үй)

(аинек)
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Белине белбеў буўысқан.
Дияилисип турысқан.

Узын-узын яхия,
Оннан да узын яхия,
Басында бар тақыя.

(ууьщ)

(түнлик, шацарақ)
Шым-шытыр шийдей қотыр.

(керегениц көги)
Ай қушақ, 1у у қушақ.
ҚушақласаЦ/ бир қушақ.

(кереге)
Алпыс адым ала аяқ,
Жетпис адым жел аяқ.

Әй, қуўатым, гоба-аў!
Ийе берген неси екен?
Еки аягын берик услап,
Ийе бергени неси екен?
Еки басын аймалап,
Услай берген неси екен?
Аўзы-басы қыйсацлап,
Тислей берген неси екен?

(алпы с- керегениц шаСшкшасы, жет писуўықлар)

(үйшипиц үи ислеўи)
Тоқсан кирпик,
Төрт козге бәнт болган.

Алақандай теқгеге,
Алпыс кене жабысқан.

(ууық, шацарақ)
(шацарақ, уўық)
Қырық қулан бир суўаттан,
Суу ишеди.

Ийрек-ийрек, ийрек жумбақ,
Ийрегиесип жүрген жумбақ,
Тәрбияга тартқан жумбақ,
Талтацласып жүрген жумбақ.

(үйдиц уўыгы)
Қара сыйырдьщ қарны жалиақ.

(қара үйдиц ууыт, дизбеси)
Бизде бир байдьщ қызы едик,
Бизлерди дизии кетти,
Төрт жерден шандып кетти.

(үйдиц ергенеги)
Үй айландырып қан шаштым.

(қызыл басқур)

(кереге)

Бир қуйыдан қырық қой суў ишип атыр.

(уўық)
Ата-анапьщ берген жүзигин,
Отқа салсам да жанбайды,
Көмсем де тотықпайды.

(үйдиц уўыгы)
Қаратаўдьщ басында,
Қарабий деген қус отыр,
Қанатына муз қатып,
Қайрыла алмай ол отыр.

Өгиз байлар едик,
Көлдиц бойып жайлар едик,
Қырылдық қыспаққа түстик,
Отыз еки дузаққа түстик.
(ший)
Үй айлана соқпақ,
Таппағаньщ аўзына бақ.

(үйдиц үзиги)
Әкеси баласын көтереди,
Баласы қурашыи көтереди.

(үйдиц белбеўи)
Қошқар мүйиз қадалақ,
Турган жеринен тайсалмас.

(кереге, уўық, шацарақ)

(там)

Азанда кетер қайқайып,
Кеште келер ецкейип.

Иши тоқ, көлецкеси жоқ.

(ура)
(түнлик)
Жер астында ай барагыр.

Төрт кози бәнт болган.

(пазна)
(уўық, ишцарақ)
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Ип аўзында дигиршик.

Дөўлер аша алмаған есикги,
Бармақтай уры ашар.

(ғребек)

(гилт)
Ханммныц белине белбеўи жетпейди.

(билезик)

Топырақсыз қудық қаздым.

(ҳазыҳтыц орпы)
Өзи бир қамыс, ҳәммеге таныс.
Узын қайыс созылған,
Белиме буўсам, келмейди.

(есик)

(жол)

Есикте еки адам отыр олемен деп,
Қапталда еки адам тур төремен деп.

(мацлаиищ, табалдырыҳ, босага)

Бир узын кордим бируяда,
Оннан узын отпейди бул дүньяда.

(жол)

Ушыўы басқа,
Мацлайы қасқа.

(баспалдаҳ)

Бодер кетер, иси жоқ,
Ж етерине түби жоқ.

(жол)

Жердеп шыққан жетимек,
Қол усласып қала болар.

Бир жылан жердиц жүзин аралаған,
Изинеп жүгирип жетип баралмаган.

(гербиш)

(жол)

Келте қатын үй бағады.

(цулып)

Узын узын үш II!ЫОЬГҚ,
Үшеўиде тец шыбық.

Адамы жоқ, үйи бар.

(арбажол)

(кх/лып)
Кишкене қыз, қолында биз.

(ҳулып, гилт)
От жемейди, суў ишпейди,
Ыссыламайды, суўыққа тоцбайды,
Барлық нәрсени бир өзи қорғайды.

(кулып)
Ел жатты, қулекец тийегин узаггы.

(ҳулып)
Тац қаларлық бир ийт бар,
Үй багады, үрмейди,
Аяғы жоқ, жүрмейди,
Көмешине тықсац, сойлейди.
Адамныц тилин билмейди,
Хабарласпай ол ийтке,
Ҳешким үйге кирмейди.

(ҳулып)
Алыстан ғацғыр-ғуцғыр,
Жақыннан бураў темир.

Узын-узын, узын ший,
Ушы қайдан табылар?

(жол)
Дәрья жағасында,
Терек шақасында,
Қусларда бир қус кордим,
Аўзы арқасында.
( кеме)
Жанлы да, жансыз да оннан жүреди.

(жол)
Агасы палўан,
Анасы жорға,
Баласы ойышиы,
Қызы қосықшы.

(копир, суу, балық, бақа)
Атқа тиркесец, жортып жүрер,
Ешекке тиркесец, қалып жүрер.

(арба)
(гилт)

Жолға госек, өткенге ешек.
www.ziyouz.com kutubxonasi

(көпир)

391

Суў үстинде көси/шп жагар,
Бирақ сүўдан иш е алмас,
Бизди аржаққа өткерер,
Бирақ ози коше алмас.

(көпир)

Ербегей де сербегей,
Ҳаргиз үйге кирмегей.

(арба)
Еки арқаным бар,
Ж ыйып ала алмайман.

(арбанық изи)

Ж үрсе, изи жоқ,
Баўызласа, қаны жоқ.

(кеме)
Ш айқатылып ж үрсе де,
Гөзлеген мәнзилге жеткерер.

(арба)

Ереди анам изиме,
Мингизип алып ишине,
Есицде ме мингениц,
Одағайлап жүргениц,
Сен де миндиц, ойлап көр.

(адақ арба)
Кошерсиз, дигирш иксиз гелек арба,
Айдасац, зьгга берер сайдан-сайға.

(кеме)
Тап-тап, тап басқа,
Табаны жалпақ, сур қасқа,
Үйирге қоссац, киснемес,
Шөгггиц басын тислемес.
( кеме)

4 үбир-дүбир төртеў,
Дигерш еги бесе\;,
Ж уўан агам екеў,
Шабап агам жап-жалғыз.

(арбаиы еки адам гүтиеклеп, аттыц тар
тып баратыргапы)
Табаны жалпақ сур жорга,
Ш абысын корсец, сау1 жолға.

(шана)

Сууда ж үйрик бир келик,
Бирақ тубалайды қырга келип.

(кеме)
Бар, бар атым, бар атым,
Барғаньщша жүр атым,
Ажырық корсец, отлама,
Жылқы көрсец, киснеме.
( кеме)
Изи бар, адымы жоқ аяғыньщ,
Тиймейди ушы ж ерге таягыныц,
Ат, ешекке еки қоллап асылып,
Ойбайлап үнип салар баягыныц.

Еки аяқлы огиз,
Мацлайында қос мүйиз.

(велосипед)
Темир көзли с\Ч' булақ,
Ж онсиз ақпас бул бирақ,
Толып қалар шелегиц,
Ж иберсец аўзын бир бурап.
( кран)
Еки аяқлы, бир баслы,
Ж уўырады дым қатты.

(арба)
Әй, Қудая, қүдиретицниц белгиси,
Яраыяпты еки аяқлы бир күшти,
Ҳәр жагында оп сәккизден пәри бар,
Ол ырады ыйығында бир киси.

(велосипед)
Еки аяқлы жәниўар,
Жапы жоқ, жүрген изи бар,
Зәцгиси бар, жүўенсиз,
Айылы жоқ, ери бар.

(велосипед)

(арба)
Жаны аяқта,
Жүреги колда,
Қуўаты жерде.

(белосипед)

Таи-тап, тап атым,
Табаны жалиақ қояным,
Үйирине жиберсем, киснемес,
Беде салсам, тислемес.

(отарба)
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Бурасац қулағын,
Ағызады булағын.

Ат десец, ат емес,
Аяғы жоқ аўқат жемес,
Ж анармай болса толы,
Алып уш ады болып жолы.

(кран)
Белец-белец, белец ат,
Бели узы н қара ат,
Таўды-тасты билмеген,
Бул не деген қудирет.

(авпюмобилъ)
Барады лик-лик,
Келеди лик-лик,
Ҳ әм м еўақга лик-лик,
Исине берик.

(поезд)
Изи жоқ, жүреди.
Ол да көликтиц үлкени.

(автомобилъ)
(поезд)

Тыр-тыр етип,
Тырнағы менен жер қазады.

Изинде коп көшекли,
Жүрер жолы төсекли.

(трактор)
(поезд)

Ж алғыз көзи жанады,
Мингенниц мийри қанады.

Жүреди еки таспадан,
Жерге аяқ баспаған.

(мотоцикл)
(поезд)

Ж үрерде даўысы гүрк еткен,
Мурнынан пуўы бурқ еткен,
Минеғойса ийеси,
Барар жерине жеткерген.

Үйрек емес, ғаз емес,
Балық емес суўдағы,
Өзи ж узиў биледи,
Қореги - май менен көмир,
Жуўабын ким биледи?

(мотоиикл)
Күши бар, кем емес ҳеш қүдиреттен,
Адамзаттыц ози оны дөреткен,
Иси менен ийесине жағып,
Қозғалса, жүрген жерин титиреткен.

(пароход)
Жердиц нағыз кемеси,
Қәне, бар ма кемиси?
Бензин ғой оныц жемиси,
Тулпардан озар жүриси.

(трактор)

(автомобиль)

Жер сүрер мысал қабан,
Еки аяқлы жайгабан.

(бульдозер)

Арыслан ацқырды,
Балаларын шақырды.

(заводтыц гудоги)
Жорга десем жорға емес,
Аягы жоқ, шөп жемес,
Бензин болса толы,
Жортады болып жолы.

Алптыц темирден мықлы денеси бар,
Ҳәмме ўақыт ис етиўди еткен қумар,
Ис етпесе, денесип дәрриў тат басар,
Қайтпайтуғын геўдесинде жүреги бар.

(трактор)

(автомобиль)
Көп жүрсе де ҳарымас,
Соғып турса жүреги,
Узақ жолга қалыспас,
Төрт аяғы - тиреги.

Тасбақадай тырбацлар,
Узын жуўан мойны бар,
Мыц адамныц күши бар.

(экскаватор)
Өзи орып, басады,
Қызыл қырман тасады.

(автомобилъ)
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Тумсығы үлкен тис екен,
Жүк көтерип тур екен,
Көтер десец болғаны,
Әл ҳал^ага тиреген.

(көтергиш кран)

Енкейгепи неси?
Ш алқайганы неси?
Тамшылаганы неси?
Малыи алғаны неси?
Малшылаганы неси?

(қуиы, шелек)
Көтерилер, уш ар кетер,
Ҳа демей-ақ булгган өтер.

Салбыратып салдым,
Тамш ылатып алдым.

(самолет)

(қуыы, шелек)
Қус емес, қанаты бар,
Бүркиттен зор айбаты бар,
Ушса, лашын жете алмас,
Талмас үлкен қанаты бар.

Суўырып алдым,
Ишиндегин алып,
Қайта салдым.

(самолет)

(қуйы, шелек)

Күн төбеге келгенде, болады түс,
Гезегин жаздырмайды жаз бенен қыс,
Қәҳәрленсе, жер жүзин тез айланған,
Қанаты елиў аршын бир жалгыз қус.

(самолет)

Жатса - жабадай,
Турса - гүйедей.

(пешехана)
Қарацгы үйде,
Қабан гүркирейди.

Булатан да ары кетеди,
Узақты жақын етеди.

(дигирман)
(самолет)

Аласа теректен қар жабар.

(елек, елгезер)
Бир қус шықты ядтан,
Қалайша пайда болған?
Қандай заттан?
Ушса қанат қақпайды,
Лашын бүркит қуслардан,
Тайсалып ҳеш қашпайды.

Қатарма-қатар, шынжырма қатар,
Ж аз айланар, қыста жатар.

(шыгыр)
Алпыс шәмен алысар,
Бирим, бирим салысар.

(самолет)

(шыгырдыц гүзеси)
Т астөбеде шатырым,
Аштым алты шақырым,
Жерге түсип жайнадым.

Қап-қаи бурш ақ тууады,
Рецки-бойы сап-сары.

(парашют)

(шыгыршыҳ)

Киятырған уллы бай,
Геўдеси темир, ағаштан,
Қандай күшли, япырмай?

Айланар, айланар, жиплер байланар,
Оған арнап пахта жиплер сайланар.

(уршы қ)

(пароход)
Қарацғы үйде қарны жарық қул жатыр.

(крзак)
Бир норсе, ози жалғыз, жоқ денеси,
Адамға ақыл қосса, бар кереги,
Жайлайды жазы-қысы Қаттагарды,
Бар екен сексен сегиз дөцгелеги.

Қырық гез оқ,
Кегейден садақ,
Қырық дуўадақ,
Бир салмадаи суў ишеди.

(шыгыр)
Ақ күшигим жарқ етги,
Барып газа келинниц алдына гүсти.

(шыгыр)

(уршық)
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Ана аўылдыц жылқысы,
Мына аўылдьщ жылқысы,
Тобеге шығып қағысар.

Дүньяда бар бир нәрсе,
Шыр айланып жуўырғап,
Бир ҳәўизге төгилген.

(шии токышпугын ауырык)

(шыгыр)

Жоқарыдан айдаған,
Ортасын жиптен байлаған,
Еки жағында оп бес тас,
Сылдырласып ойнаған.

Кишкене гана бойы бар,
Пырылдап аспанға ушар,
Мамықтап кийген тоны бар,
Шалқайып жүрип суу ишер.

(щии тоцыў)

(шыгыршыҳ)

Ботасы өлген тас инген,
Айланып турып бозлайды.

Қошқар шақлы, қояп даўыслы,
Жегени қаймағы,
Ту}'ғаны буршагы,
Мәткерим деген қургиәнқы.

(дигирман)

(шыгыршық)

Өзйне боларлық басы бар,
Алты үйерлик тасы бар.

(дигирман)

Аспаннан асылған,
Жерден қазылған.
Тарам-тарам тамырдап,
Тахта болып жазылған.

Арқасында аўзы бар,
Тумсығында көзи бар.

(дигирман)

(колақ)

Гүйсеп турган тас көрдим,
Суўсыз пискен ас көрдим.

Қосақлап серпе бердим,
Соныиан жорға бердим.

(дигирман, қауын)

(ормек)
Асты жеткен, үсти жеткен,
Ортасынан жүрип откен.

(өрмек, мәки)

Сырғаўылдай бойы бар,
Тостаған сыяр қойны бар,
Тобесинде айдары,
Алқымына байланар.

(дигирман, тарт қыш)

Қыл шынжырда жуп шынжыр,
Қыла берсен жарасар,
Еки жағын жыпырып,
Ура берсец жарасар.

Әкеси аўзын аш ғы,
Баласы теўип қашты.

(кели, келсап)

(өрмек)
Шаршамас кемпир көрдим жалғыз аяқ,
Аўзыпа тислеп алыпты жипек таяқ,
Жүрген сайын белбеўин қабатлайды,
Оған берғен гоззаллық^ы аямай-ақ.

Бизиц үйде .еки гиддиман,
Мийман келсе, тилге кирер,
Алын келген бийдайын,
Демде ун етип берер.

(дигирман)

(уршъщ)
Зуў-зуу етер,
Қарны тойса, жумалан кетер.

Үйге барсац ырылдайды,
Қапталынан шацы зырылдайды.

(дигирман)

(ншрыҳ)
Ағаш атқа қа\'ын ектим,
Пәлеклетпей түйнеклеп им.

(пшрык)

Қырда қайрайман көрдим,
Суўда сулайман көрдим,
Қайиап пискен тас көрдйм,
Дузсыз гшскен ас кордим.

(дигирман, балық, сүт)
www.ziyouz.com kutubxonasi

395

Қаранғы үйде жолбарыс гүкирейди.

Еки қулақлы бир гаяқлы.

(бақан)

(дигирмап)

Ш ы пж ы р ма-шы н ж ы р, қа та р ма- қата р,
Жаз айланып, қыс жатар.

Арқасында ауаы бар,
Ор гасында мәни бар,
Жетик шайыр болсац,
Усы гәптен хабар бер.

(шыгыр)
(дШирмап)

Үсги пүтин, иши түтин.

(таидыр)
Еки гас бир-бирине егеледи,
Адамга я ҳайўаж а жегиледи,
Жегенеоц қатты дәнди, сицире алмай,
Тер яцлы қыр дөгереклеп төгиледи.

Домалақ үйде от жанар,
От изинеп пан шығар.

(тандыр)

(дигирман)
Кешкеше қанат қақса да,
Ушыўға димары жоқ.

(жел дигирман)

Салынган болек бир мешит,
Ҳаяллар оған сыйынған,
Табақ пенеп барады,
Дәстурханлап қайтады.

(тандыр)
Мен бир жумбақ айтаман табасац ба?
Айланьтп ақ қаланы шабасац ба?

(кепишк)
Жумбагымныц жубы жоқ,
Жупбийке тоқал үйде жоқ.

Адам мәпи уш ын согылған кееек уя,
Ке гпейди оган еткен мийнет зая,
Өртесец ишине жыцғыл салып,
Ыссы нан береди себетке салып.

(тандыр)

(кели, келсап)
Арық, семиз ағайин,
Дон түйиўге дым қайым.

(кели, келсап)

Тор г кориги бар,
Бирақ устаныц мүлки емес,
Шөрек, загара жабыўда,
Оган ҳеш ким тец келмес.

(тандыр)
Ағалы-инили жумыс излеп,
Кегеди қоцсы үйди гозлеп.

Алдын атлар, кейин шайнар.

(шалгы)

(кели, келсап)
Ағасы аўзына дән салып турар,
Иниси майдалап урып турар.

(келиг келсап)

Еки беккем тиси бар,
Дым пайдалы иси бар,
Усга исинде қоу1ланар,
Беккем тутып қолға алар.

(атаўыз)

Уясы бар айдарҳа,
Демине темир писирер.

(корик)

Елиў аяқлы, еки қулақлы,
Салады елиу аяқ пенен,
Қара тыцнан жалгыз жолды.

Узын жолдыц соқпағы,
Былғарыдан тоқпағы,
Айдай ма екен бесеўи,
Темирдей ме екен көсеўи.

(жаргы)

(гүби, шелек, атлаў, пискек)
Есик бетте бүкир терек,
Гүреспеге адам керек.

Төрт аяқлы, тал таяқлы,
Ҳеш нәрседен қорқаремес,
Әлле иеди, бул қаяқлы?

(жаба)
(ииин агаш)
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Болекей келип назланды,
Ағаш түбин жалмады.

Кишкене ғана минаўар,
Ол минаўар жоқ болса,
Дуйым журтты гул езер.

(балта)

(ииие)

Ийри-ийри изи бар,
Арман-берман жүреди,
Әҳмийетли иси бар,
Борене де тиледи,
Қосық айтар сырылдап,
Ағашларды ол тырнап.

Шын полаттан согылған,
Қатар-қатар тиси бар,
Пырылдатып тартқанда,
Таўдай бийик күши бар,
Қоне, буны ким табар?

(жаргы)

(пьииқы)

Тогайға барса, үйге қараған,
Үйге қайтса, тогайға қараған.

Ийеси шебер болса,
Қыйғышы сонша өткир.

(белге ҳыстырылган балта)
Жансыз шабады,
Жаилы урады.

(қшшш)
Анаў-мынаў қальщ таўарьщ,
Оны көрсе қалтырар.

(балта)

(қайшы)

Қара айгырым жер тепкен,
Тепкен жери гүрп еткен,
Техника аз ўақытта,
Хожалыққа ис еткен.

Дүзиў өлшесец,
Дүзиў бөлип берер.

(қайшы)

(кетпен)

Әмир болып ҳүким етсец,
Ўәзир болып болип берер.

Қылышлы сырық телбели,
Тоғанақлы белбеўи,
Қулашлап тартса, қыйратқан,
Дийхан менен шарўаға,
Қурал болған көп заман.

(қаиш ы)
Бир сақсақга еки қулақ.

(қаишы)

(шалгы)

Жалт-жал г етеди,
Жүгирип отеди.

Көк өгизим көл жапырып баратыр.

(ийне)

(орақ)
Өзиниц ярым қадақ салмағы бар,
Бойында жүзден аслам қармағы бар,
Салғаннан, тийген жерин жулып алар,
Сөйтсе де, адамзаттан ғәрези бар.

(орақ)

Ҳәммеге тон тигеди,
Өзи жап-жалацаш.

(ийне)
Бир көзли кемпир,
Көйлегине гүл тигер.

(иине)
Мьщ қойды бир шыбық пенен айдадым.

(пэки, шаш)

Өзи кишкене,
Койлеги узын.

Келте бабам,
Там басынан отын таслайды.

(пдки)

(ийне, жип)
Өзи жицишке,
Кекили узын.

Ж ылт етти, жылғаға түсти.

(иине)

(ийне)
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Жылт-жылт етеди,

Сатарман алдамаса,
Өлшегиш отирик айтпас.

Ж у уы р ы п ө тед и .

(ийпе)

(гпәрези)

Кишкене ғана темир торғай,
Ө;ш адамды қорғар.

Басқан жери бармақтай,
Атлаған жери атандай.

(оимаҳ)

(ҳаса таяқ)

Өзи бир бул дүньяньщ кишкенеси,
Өзиниц әпиўайы түскенеси,
Тамам исти питкергиш,
Жоне бар изинде сүйрегкиши.

(ийне, саоақ)

Күндиз ҳәр жерде жүреди,
К е щ те б и р ж е р д е тур ад ы .

(ҳаса таяқ)
Көзи де жоқ, қулағы да жоқ,
Өзи соқырды жетелер.

(ҳаса таяқ)

Тентек-тентек, те!ггегим,
Жалғыз козли болсац да,
Тар соқнақтан отесец,
Пайдалансам озицди,
Адамзатқа пайдалы,
Ис пигкерип кетесец.

Барады, барады,
Оймақтай орны қалады.

(ҳаса пшяқ)
Екиге еки қоссан, төрг болады,
Көзи оззиге дүньяны көрсетип,
Биреўи биреўипе сеп болады.

(ийне)
Кок гаўдьщ басы жарық.

(көз әйнек)

(ийне)
Темир айбар,
Жаны жаббар.

Қара атлы нашар,
Ақ атлыны қууар.

(шалгы)

(ийне, сабақ)
Қылтанақтай бир нәрсе ийретилген,
Мойпында узын шылбыр сүйретилген.

Алдын ойлар,
Кейин жайлар.

(шалгы)

(ийне, сабақ)
Түскен жерин кемирер.

Киртай баслы, мын козли.

(жаргы)

(оймақ)

Қолда откир кетпенше ойнар,
Оны корген балалар,
Изине қарамай қашар.

Кишкене ғана торгайды,
Өзи адамды алдайды.

(оймақ)

(пәки)

Жаны жоқ, жүре алмайды,
Көзи жоқ, көре алмайды,
Усламасац жонин билип,
Қолларыцды кетер тилип.

Атаўдағы тоғайды,
Ҳәп заматта кесип болды.

(пэки)

(алмас)
Басында қалпағы бар, денеси нық,
Тыц жерден жол салады етпей сынық,
Урғанда қасарысып қарап турар,
Кетпейди ҳә дегенде жерге сицип.

(темир шеге)

Торде пышақ жаз ыр,
Қуйрыгын қысып жатыр.

(пэки)
Қолына түссе жөнлеген,
Пардоз берип түрлеген.
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Ш ы рқетти, шыцгырыи кегги.

Иши уцги, сырты келеп,
Шебер ушын дым керек.

(мылтық)
(түте сабйк)
Жылт-жыл г етер,
Жалмаи кетер.

Урдым, гүмп е гги,
Жер астына кирип кетти.

(оқ)

(кетпеп)
Қалпақлы батыр көрдим қайтпайтуғын,
Жери жоқ, күшлейғойсан, батпайтуғын,
Заты жоқ, жөни келсе, қоспайтугып.

(темир шеге)

Өзи гарыдай,
Пилди өлтирер.

(оқ)
Жегени гемир,
Қусқаны ог.

(мылтық)

Тептим, тептим, герек ектим
Ҳоммеге де керек едим.

Дәрьяныц аржағында бүркит отыр,
Қанатын уш айын деп қомлап огыр.

(бел)
Мени тулпарлар бслине байлады,
Отырсын деп батырлардан сайлады.

(ер)

(мылтық)
Бели бүкир, алыска түкир.

(мылтық)

Аттан бийик, ийттен аласа.

Таў гарс етти,
Күн гүрс етти,
Жылғадагы жылқы үркти,
Тоғайдагы түлки үркти.

(ер)
Тептим, терекке шықтым,

(үзецги)

(мылтық)

Тап-тап тап еттим,
Там басыпа миндим.

Өмнр, өмир, омирден,
Қабырғасы темирден.

(ер, зэцги)

(мылтық)

Қатар-қатар тууысқан,
Пар-пар әйлеген,
Үстине пәрўаз ойлеген,
Жигирма торт жулдызды,
Торт айға пәрўаз әйлеген.

Теке мүйиз, балық коз,
Керек ж ерде жалын қусады.

(мылтық)

(ат, ер-тоқымы, тагасы, шегеси)
Ақ күшигим нацқ етти,
Даўысы Хийўаға жегги.

Өзи үйде, орны торде,
Алсац жалт етер,
Тақсац ш алт еғер.

(қылыш)
(мылтық)

Дәрьяньщ аржагында бокгерги отыр,
Қанагын ушайып деп емлеп атыр.

(мылтық)
Өмир, өмир, өмирдеп,
Жақсы оты көмирдеп,
Зымыран деген бир қус бар,
Омыртқасы темирден.

Кишкене ғана тостаған,
Қула шөлге таслаған.

(қакпан)
Өли тирини услайды.

(қақпан)
Тири келип, тириден ас сорады,
Өлик турып, тирини буўып алды.

(қақпан)

(мылтық)
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Вир жансыз бир жанлыпыц жанын алған,
Алып кетии, солманда орны қалған.

(ҳақпан)

Бир агаш таўып алдым базаржайдан,
Қарасам, сүйрегкиси қарағайдан,
Қолыиан ҳәр кимлердиц келе бермес,
Илажыи ислеген жан қалай тапқан?

(шырны)

Өзи батыр, жасырынып жатыр.

(қаҳпан)
Өзи киши бир қуты,
Ислеген иси дым уллы,
От деп қоцсыга жууырмайсац,
Мәканы ошақгыц қасы.

Шацарақльқ түнликли,
Ширенип жатқан бир муцлы,
Тийёгорме бәлеге,
Тийии кетсец, ырғыпты.

(шырпы)

(қақпан)

Кишкене қуты керекли,
Иши толы терекли,
Табылар ошақ басынан,
Бир норсеге себепли.

Бир ийтим бар қабаған,
Алқымына кийиз жамаған.

(қақиан)

(шырпы)

Саҳрада бир әйдарҳа бар бугып жатқан,
Оятқан өз жанынан қаза тапқан.

( қақпан)

(этошкир)

Жоҳонпиц қүдиретипе кылдым қуллық,
Қояман еки жагын галға байлап,
Қасына жан мақлуқат барса, усдар,
Тиккелеп қатарынан тийсе келип.

(ау)

(калан)

(қаэан, от)

( көсеу)

Өзи қап-қара болса да,
Асханада қодирли.

Кишкеие бир аршага,
Жүз телпекли жайғасқан.

(қазан)

(шыриы)

Дүньяда бир ҳасыл зат белин буўған,
Өзи жеркенбейди ҳарам суўдан,
Жаны жоқ, геўдеси болған менен,
Қалмайды ж\?р 1' жыйылған уллы тойдан.

Түби түйин, ушы иймек,
Шылбыры бар сырықтай,
Аузына тислеп азығын,
Суўда балық ацлыган.

(лэген)

(қармақ)
Жылқыныц жол бермейди қара коги,
Үйинде қарақалпақтыц үш қызы бар,
Мурнына өткерилген әребеги.

(темир ошақ)

(шырпы)

А с 1 ы шойын, үсти шойын,
Ортасында пискен ас.

Қара сыйырым қарап тур,
Қызыл сыйырым жалап гур.

Жумбағымныц жүзи қара,
Таппаганпыц бети қара.

Қутыда жетпис бес басы бар,
Шақмақтан тасы бар,
Адамзатқа жүдо керек,
Арзан ғана баҳасы бар.

Узын бойлы, белбеўли,
О ггы 1и гиў талабы.

Қараша бий а гланды,
Бала шаға қуўанды.

(қаэан)
Ози биреў, қулагы төртеў.

(қазан)
Қара өгизди қызыл өгиз жалайды.

(қазан, от)
Қарацгы үйде керсеп жатыр.

(қазан)
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Ақ сыйыр турып кетти,
Қара сыйыр жатып қалды.

Қайқы екен арқасы,
Илинер еки дорбасы,
А тқаратуғы н хы зм ети,
Шелек көтериў, қулласы.

(цазан)
Денеси шойын, төрт қулағы бар,
Бир орында турақлы тура алмайды,
Ҳәр күни атқарар хызмети бар.

((қазан)

(ииин агаш)
Путағы жоқ ақ терек,
Дуўпияз бийкениц қолында.

(оқлау)
Жумбатымныц өзи қара,
Таппағанныц жүзи қара.

(камт қап)

Кишкене ғана мешел,
Сүцгип барып суў ишер.

(қасық)
Қара қойым сууға кетти,
Қуйрығы ш убалацетти.

(шэцгил қабақ)

Үйге керек буйым,
Қарсыласқан затыныц,
Тайсалмай табады жүйин.

Арқаца миидим, хан болдым,
Қапыга келдим, қул болдым.

(пышақ)

(шғцгил қабақ)

Қырық қулағы бар,
Еки аўзы бар.

Еки басы жудырықтай,
Ортасы қылтырықтай.

(қоржын)
(тутқыш)

Сырты түкли, иши жүкли,
Ҳор бир үйдиц берекети.

Керегениц басында,
Талы қоржын.

(шанаш)
(тутқыш)

От басында омпайғаи,
Көкиреги томпайған.

Ҳәкке уяда,
Қуйрығы қыяда.

(қуман)
(самар, қасық)

Қайнап турған тас кордим.

Өзи дәннен туўған,
Белин қысып буўған.

( қуман)

(суўқабақ)

О т басында отырған,
Қарны жуўан қара кемпир,
Май берсем де, жемейди,
Ет берсем де, жемейди,
Суўдан бөтен қореги жоқ,
Сондай кесир.

Аўзы үстинде,
Сым қулақлы,
Турып-ақ үй ишинде,
Күнде суў сорайды.

(шелек)

(қуман)

Тобеге тутқа тағылған,
Иси менен жағынган,
Турады қазан қасында,
Суў сақ/1айды усында.

О т басында қомпайған,
Гегирдеги томпайган.

(қара қуман)
(шелек)

Аўзында тас қудықтьгц серке ойнаған.

Иргез, иргез, мойны-бир гез,
Шақырса, келмес, жаяў жүрмес.
Отырған от басында қара кемпир.

(шелек)

(қара қуман)
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Үй ишинде қара қус,
Отсыз суўсыз күни жоқ.

Көрдим бир кәрамат ырасында,
Қалпагы бар басында,
Уллы-киши жыйылса,
Отырар екен жазылып,
Айналысып қасында.

(цуман)
Тумсығы тик, өзи тутқалы,
Қара суўға тойып алып,
Огқа жылыныў талабы.

(самовар)

(қара қуман)
Биреуге пүгин,
Екеўге жарты.

Сүйир мурны қайқайған,
Төбесинде г үцлиги,
Түцлигинде бүртиги.

(шғйнек)
(дүмше)
Самовар қайнаса,
Нар тумсық, кец қарын,
Қалпақ қулақ бир киси,
Хызметке болар тайын,
Шөллеп келгенде,
Суўсыныцнан берер пайын.

Еки жағында тутқасы бар,
Ортасында суўға толы қарны бар.

(самовар)
Бир компек столдан бийик турған,
Қарны бир шелек суўга толған,
Адамлар асқа жыйылғанда,
Иззет пенен шай берип турган.

(шэйнек)
Азанда, түсге ҳәм кеште,
Тумсығынан суў ағар,
Азғана ғана шөп салсац,
Ишинде тап ҳәз табар.

(самовар)
Өзек емес, сай емес,

(тезинек)

Суў агады жылгадан.
Өз-өзинен турады,
Зорыққан аттай ҳарыған.

Ақ қусым әйнек алдында,
Палапаны жанында.

(самовар)

(кесе, шэйнек)

От шығып тобесинен, не қылып отыр?
Аўзынан жыйнағаны ағып отыр,
Қолынан ашырқаған биреў менен,
Тамызбай бир келиншек қағып отыр.

(самовар)

Жасалған олар топырақтан,
Ақылы адамзаттыц ойлап тапқаи,
Будыры жоқ сийнесинде қолга тийер,
Сыртьша нагыс берип, бояў жаққан.

(шэйиек, кесе)

Көринер анадайдан сары болып,
Қайнайды от пенен суў жары болып,
Ерте соске болғанда суў ишеди,
Кәрўанньщ жез буўдалы нары болып.
(солғо«ар)

Үйге қонақ келсе,
Дәстурханға жуўырар.

(кесе)
Ү *л\ и қ т а м л и латдуү, дои-де\\телек,
Бири үлкен, бири киши, қос доцгелек,
Екеўи еки жумыс атқарады,
Дашурханды жайсац, салсац ғөсек.
(гиэйнек, кесе)

Сарысы ал 1 ыннан сары,
Иши көмирден қара.
Жарықбас бала.

(самовар, этөшкир)

Кишкене ғана ақ гана,
Мүйизи бар озине шақ ғана.

(шәйнек)

Бир зат кордим аты дуў,
Иши о г та, сыр гы суў-

(самовар)

Бир қойым бар, турып семиреди.

(қамыр)
26
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Қабыргасы бар да, қаиы жоқ,
Аўзы бар да, жаны жоқ.

Алтын аяқ, гүмис аяқ,
Қара инген, ақ бота,
Азан менен келеди,
Анасы менен бирге ойнап.

(себет)

(шәинек, кесе)

Жумалатсам, жаны жоқ,
Баўызласам, қаны жоқ.

(ҳамыр)

Аналары текшеден түссе,
Балалары жууырып келеди.

(шэйнек, кеселер)
Иши қуўыс, сырты тас,
Ишиғген коринер ас.

Қойым қамыртурыш жеп семиреди.

(ашыган қамыр)
Қарацғы тамда қануйысар.

(қитық)

(шийшс)
Қақпақлы ыдыс жай ғана,
Көп асады пайдага,
Қайнаған суу ишинде,
Сууымас, бир күн қойса да.

(термос)

Күн ортада күн батқап,
Үш ай шилледе муз қатқап.

(катық)
Қуда бала кудыққа түсти,
Қулақлары жалпайып шықты.

(бөрек)

Қабат та, қабат,
Үстипде қабақ,
Турады шайьщныц,
Ыссылығын сақлагт

(термос)

Қазанга салып қайнаттым,
Гилемге салып жайнаттым,
Урып-урып, қасқа еттим,
Қабығынан босатгым.

(сок)

Аласа теректен қар жаўар.

(елгезер)
Келин шекесинеп қақ гы,
Ишиндегиси ақты.

Кишкеие гана мүширип,
Беглерди аттан түсирии.

(шылым)
(елгезер)

Аласа теректен ун жаўар.

(елеуиш)
Тақ-тақ етеди,
Астынан кәрўан өтеди.

(елгезер)
Кишкене ғана аўақ,
Асты толы боран.

Сылдыр сүйек, суў емес,
Ишсец шөлиц қандырар,
Ақ болса да, кар емес.

(шубат)
Үйицизде бар сақый
Турады ош ақбасында,
Керегицше аласац,
Отырып оныц қасында.

(ддстурхан)
(елгезер)

Кишкене ғана аран,
Асты толған боран.

Қызаргып салдым,
Бозартып алдым.

(гош)
(елеуиш)

Қотыр түйе күлге аўнайды.

(комеш, гүлше)

Базар десе, қалмайдьт,
Бергеницди жайлайды.

(сумка)

Сүтдан шығады, суудаи қорқады.

<№>
www.ziyouz.com kutubxonasi

403

Келбети келген бир геўек,
Өзиниц табар заты жоқ,
Әкедгенди қойнына,
Жасырып турар иси гек.

Тәрде төртеў отыр,
«Төремен» деп,
Есикте екеў отыр,
«Қудайдьщ не салғанын,
Көремен» деп.

(арша)

(Тордеги гпөртпеў —сандыҳгпыц пгөрт
туягы, есиктеги екеу - босага, табалдырық)

(шыгыршық)

Түрин корсец, қардай ақ,
Дәмип татсац, палдай зат,
Чайға салсан, ерийди,
Биртүйири қалмай гап.

(қант)

Кемпир гана апамныц,
Мийримли ғана анамныц,
Ишинде ҳәмме нәрсе бар,
Таусылмас гәзийнеханасы.

(сандық)

Сопдай халыққа кереги,
Аўқатына, нанына,
Салсац, маза береди.

(дуз)
Дөцгеленген бир дүцке,
Аты жазылған белинде,
ЖаГымталлы жемисбар,
Жарып корсец, ишинде.

Ақ түйе шөгип жатыр,
Қумалагын төгип жатыр.

Ишинде адам жатпайды,
Суўга салса, батпайды,
Ишине салган загларды,
Аман-есен сақлайды.

(сандық)
Төрт аяқлы, ағаш туяқлы.

(бесик)

(копсерва)

Қуйрық-жалы жоқ, ат емес,
Сонда да оиы «жорга» дейди,
Мерекеде бойгиге қосылмас,
Сейиси - ана, шабандозы - бала, дейди.

Доцгеленген доцгелек үй,
Ишине жем ис салынар,
Арадан ай, жыл өткен соц,
Сол турысында алынар.

(бёсик)

(консерва)
Суў емес, суйық,
Қар емес, ақ.

(сүт)
Ап етип алысты,
Еки ерни қабысты.

(арьиа)
Торде отыр «төремен» деп,
Ийтерип жиберсен «олемен» деп.

(арша)
Арқасы күнге тиймеген,
Баўыры жерге гиймеген.

Жумған, жумған, аўзын жумған,
Балық майын урлаған,
Жалғьгз көзи қурымаган.

(шыра)
Төрт туяқлы кебеже,
Үсти шатыр сая екен,
Әлпешлейди бөбекти,
Төсеги сайма-сай екен.

(бесик)
Аяғы бар, жүрмейди,
Арқасы бар, жатггайды.

(орынлық)
(сандық)

Торт аяқлы,
Еки баслы,
Бир қурсақлы.

Қыдырмайды, жүрмейди,
Үйимде бар бир жолдас,
Қанша хызмет етсе де,
Ҳеш оған алғыс айтылмас.

(кийим илдиргши)

(кәт)
Әсирлеи адым урса да,
Орнынан қозғалмайды.

Төрт аяғы бар,
Ийтерсе де жүрмейди.

(саапг)

(сандық)
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Арыслан геўдели, бели нәзик,
Қойыпты тыянаққа түбин жазып,
Ишинде темир тордыц түтиги бар,
Түтактиц сыртында шийше минар.

Етеди тық, тық,
Жүреди тық, тық,
Ҳәр исте керек,
Ўақытқа дерек.

(саат)
Тық-тық барады,
Тық-тық келеди,
Атасы меиен иииси,
Қу}>аласып жүреди.

(шыра)
Там басында түцликсиз огаў.

(моржа)
(саат)

Ўақытты өлшейди,
Ҳеш адамнан сорамай,
Тилицди алмайды,
Тетигин бурамай.

Козиниц жасы өзине дәри.

(шам)
Асты суў,
Ортасы май,
Үсти от.

(түтик шыра)

(саат)
Онда барып, ондай болдым,
Мунда келип, мундай болдым,
Белин буўған қулдай болдым.
»
Қағып таслап тацлайын,
Билгенинше сойлейди,
Келгенинше тилиниц,
Тоқтамастан жүреди,
Жеткенинше ҳалыньщ,
Мезгилден хабар береди.

(сипсе)

Күндиз өли, түнде тири.

(шыра)
Қаранғы үйде бели байлаўлы қул жатыр.
(сипсе)

Ец басында дән болар,
Кейип малга шоп болар,
Бәрин бастан өткерип,
Биреўдиц уйин сыпырар.

(сипсе)
(саат)

Өзи қалта сааттай,
Көрсетпес бирақ ўақытты,
Елпилдеген еки тил,
Көрсетип турар бағытты.

Босағада оныц үйи,
Сыпырықдур баслы жини.

(сипсе)
(компас)

Жылтырайды көзлери,
Молдирейди хсаслары.

(шыра)
Өзи бир қарыс.
Жақтысы қырық адым.

(шыра)
Ақ қалпағы басында,
Ҳәмме отыр қасында.

(шыра)
Ай менен күндей,
Ҳәммеге бирдей.

Лампамайсыз жанады,
Жан рәҳәт табады,
Умытасац шыраны.
Аўқатты да асады,
Шәйнекти де басады,
Отыисыз питер жумысыц,
Тракторды да жүргизер,
Пароходты да жүргизер,
Трамвайды да зырлатып,
Қүдиретин көргизер.

(элекр тоги)
Өзи дәннен ту\'ылған,
Бели қысып буўылған,
Үй ишинде сыпырық,
Алдына түсип жуўырған.

(сипсе)
(шыра)
Жалпақ бетли батыр,
Белин буўып жагыр.

Бектурған белин буўып,
Тик турған.

(сипсе)
(сипсе)
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Таўық десец, пәри жоқ,
Аяқ, коз, қгшаты жоқ,
Мыц-мыцлап шөже шыгарар,
Буны табыц, балалар.

(ипкубатор)
Уйде жасар қысыў-жаз,
Журген жери минтаз.

Бир мүйеште сөйлейди,
Саз шертеди, жырлайды,
Ҳәмме оныц сөзинен,
Дүнья жүзин тыцлайды.

(радио)
Адам емес, тили бар,
Ҳәр бир үйден табылар.

(сипсе)

(радио)

Келген кийиндирер,
Кеткен шешиндирер.

(кийим илдиргиш)
Ошағы бар, морысы жоқ,
Шогы бар, күйеси жоқ.

Үйимде бар бир адам,
Өзин көзим кормейди,
Түрли жацалық ислерден,
Хәр күни хабар береди.

(радио)
(электр плитасы)

К орипбейди тили,

Ҳәр бир уйдиц бүлбүли.
Көринбестен ағады,
Шыраны да жагады.

(радио)
(элекр тоги)

Бир қусым бар туғырда,
Уақты менен сайрайды.

Үйге сым менен киреди.
Қарацғыны қуўады.

(радио)
(элекр тоги)

Дүньяда бир нәрсе бар арық керек,
Болса да арық керек ҳәмме шерик,
Басында еки қатар мүйизи бар,
Турады илим менен барып-келип.

Пәтписи бар, наны жоқ,
Қосық айтар, жаны жоқ.

(патефои)
Ғаз мойынлы қара басы бар,
Саз-сәўбетли намасы бар,
Адам деўге, шаласы бар,
Шешсен, буныц мәниси бар.

(элекр тоги)
Дүньяда бир нәрсе бар арық-керик,
Болса да арық-керик ҳәр ким шерик,
Басында еки қатар мүйизи бар,
Турады ийне мепен барып келип.

(патефоп)

(тигиў машииасы.)
Майы жоқ, жарыгы бар,
Ийиси жоқ, ыссысы бар.

Турқы үйрек төсиндей,
Күнделикте пайдалы,
Қызса оныц баўыры,
Жыйрық қалмай жазылар.

(утюг)
(элекр тоги)

Соғылган өзи шойыннан,
Ишине шоқ салсац, күнице жараган,
Тыржықлардыц күпи оған қараған.

Шырт етсе,
Жалт етер.

(утюг)

(электр лампочкасы)

Бир шойып кемпир жыйрық тегислер,
Оған жыр емес бундай ислер.

Жулдызындай турмыстыц,
Хызметинде күндиз-гүн,
Тетиги қолда, жанғызасац,
Сөнгизгиц келсе, сөцгизесец.

(утюг)

(электр лампочкасы)
Шырпысыз жанған от кордим,
Тулпардан жүйрик аг көрдим.

Атқарар бир келинниц исин,
Қозғасац, қайрайды тисин,
Буйырсац тигиўди липас,
Булжытпай орынлар исин.

(т.ок, автомобиль)
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Бар ҳәрипти жыйнаган,
Бирин бирине байлаған.

(ҳэрип териу машипасы)

Бир шығыр айланады қол күши менен,
Адамға хызмет қылар үлгиси менен,
Жумысты қолға алган тез орынлап,
Адамды тац/гандырған иси менен.

(тигиў машииасы)

Жүреди жыбыр-жыбыр,
Сөйлейди сыбыр-сыбыр,
Ойыцдағыны қәстерлеп,
Қағаз бе гине түсирер.

(жазыў машшлкасы)

Жип-жицишке ушы бар,
Тасты тесер күши бар.

Асты жай, үсти сай,
Қу гысы бар, жиби бар,
Турар өзи тым-тырыс,
Қулага бар бир гана,
Бурасац, оннан шыгар сес,
Сениц менен сәўбетлес,
Сойлеген сөзи дуп-дурыс.

Ушырасады дым жийи,
Уй хожалық ишинде,
Тилсим айна сыяқлы,
Көрсетер адам жүзип де,
Сойлегснип ҳор күни,
Еситесец қызығып,
Театрдыц, киноныц,
Ислерин де ҳөр күнги,
Орынлайды бир өзи.

(бургы)

Илиўли турган бир гетик,
Хабар берер шыр етип,
Узақ, жақыи болса да,
Сөйлесесец ҳәз етип.

Қатар-қатар ғазнайды,
Биринен бири озбайды,
Ботасы өлген ингендей,
Куни-гүни азнайды.

Жабанда бар кәп ағаш,
Қалалар менен хабарлас,
Көгермейди ол ағаш.

(телефон)

(телефон багаиасы)

(телефои багаиасы)

Көрип турсам, бир нәрсе шырылдайды,
Ишипде бир порселер былдырлайды.

(телефон)
Болмаса да радио-нриемник,
Қосық айтып саз шертилип,
Сүйсинерлик сөз айтқан,
Болса да қандай көринис,
Айнытпай өзин корсеткен.

(телевизор)

(телефои)
Кишкене бир дөцгелек,
Бойы қурттай болса да,
Турар сеннен бийиклеп.

(малацай)

Кишкене гана ози,
Мацлайында көзи,
Көрсе айнытпай сизди,
Салар келбетицизди.

(фотоаппарат)
(телевизор)

Ақыллы екен ағадай,
Бийикте өзи турады,
Ашса көзин үш рет,
Айтқаны екен үш созин.
Тоқта, жүрме, күтип тур,
Қызыл көзин ашқанда,
Аяғыцды баспа алға,
Сары көзин ашқанда,
Дыққат бөлме басқаға,
Жасыл көзин ашқанда,
Өте бер жолдан, жасқанба.

Турады жайдыц үсгинде,
Алысқа көз салғандай,
Радио сойлемес,
Турса оган жалғанбай.

(антенна)
Асты ҳәй\'ан, үсги гүмбез,
Алды шертек, ҳәммеге керек.

(шапка)
Жумалақ таўдыц алдында терис ҳойўан.

(кепканыц қаснагы)

(светофор)

Бир айиаға жәҳон сыйған.

Сырты туўлақ, иши жумсақ,
Ҳэз етерсец қыста жумсап.

(постын)

(телевизор)
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Ерте турдым, еки айры жолға түстим.

Бир ағаштьщ басында,
Бир ҳасыл қыз отырар,
Бүгин гағы гурмаса,
Кетемен деп асыгар.

(шалбар)
Түнде аш, күпдиз тоқ.

(етик)

(койлек)

Бир туўысқан еки жигит,
Бойлары дизден, қалмайды биздеи,
Сақлахғды қардан, муздан.

Сылдыр-сылдыр кисеиим,
Сылдырайды кисеним,
Қулағында кулпы жоқ,
Т^тқасында зулпы жоқ,
Жарасықлы кисеним.

(етик)
(сэукеле)

Азан менен туўтт,
Керилип кийген.

(етик)

Басына кийип келгенде ярым,
Көкирегимнен шықты жаиым.

(сәўкеле)

Сырты ақ, иши қызыл,
Мурты бар, өкшеси темир.

(бэйкеми етик, иэли)

Қәдирли бир әмелдар,
Тас төбеден орын алар.

(баскийим)

Аза и менен турдым,
Көп турып урдым.

(мдси)

Азан менен турдым,
Тоғыртқаға кирдим.

(көйлек)

Барады, барады,
А ўзы аиқайы п қалады.

(геўиш)

Тигиледи ҳасылдан,
Ҳасылдыц баҳасын асырған.

(койлек)

Азанда тиктим де,
Кеште соктим.

(ботинка)

Байдыц қызы кийер когинен,
Жарлыныц қызы - сары бозинен.

(көйлек.)

Басы қайқы, баўыры тартық.

(шарыҳ, тыштабаи)
Бир гүди жантақ,
Ишине кирип ҳәз болдым.

Изи бар, өкшеси жоқ, иши қуўыс,
Атқарар адам ушын үлкен жумыс,
Тигиледи сайлап шерим, териден,
Жумыстан кейин излейди қуўыс.

(постыи)
Жети қой бир қозыны,
Мыц бәледен қутқарады.

(мэси)
(постын, адам)
Үцирейгеиге сүмирейген.

(мэси, геўиш)

Ец жақсысы байда, хапда,
Ец жаманы жалан аяқ жаманда.

(постын)

Шалқасынан жатырған,
Ортасынан батырған.

(геўиш)

Бес балаға бир қора.

(қолцап)
Ертеден ту рды м,
Бет-қолымды жуўдым,
Екхг қулағын услап,
Аяғыма урдым.

Бес ин, бес инниц аўзы бир ин.

(ҳолкап)

(мэси)

Бес бармағы бар, тырнагы жоқ.

(қолкап)
Еки аяқлы, еки қулақлы, аўзы аранлы.

Кете береди, кете береди,
Барған жерде аўзы ашылып қалады.

(геўиш)

(ишлбар)
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Қулақтағы еки доцгелек,
Ўазыйпасы - таққанға шырай бермек,
Нашар затыныц бәрине керек.

Бар кеме, бири үлкен, бири киши,
Аты бар сорағанға, бирдей түсхғ,
Ацлаған ацғарады тулғасынан,

(сырга)

Бири уш л ы , бири кесик көринеди.

(ер ҳэм ҳаял геуишлери)
Төрдеги қглздики алтын, гүмистен,
Есиктеги қыздики темир ҳәм мыстан.

Бойы да бир, ени де бир,
Ҳәммеде де болады,
Бети-қольщ кир болса,
Қатты қапа болады.

(сырга)
Көк көйлекке қас қойдым.

(жүзик)

(бет орамал)

Қыз-жаўанныц қәдирли мүлки,
Жойтса, журтқа болады күлки,
Онысыз қыздыц болмайды көрки.

Басы илмек, тили бар,
Бир қулаштай бойы бар.

(ҳайыс)

(сырга)

Төрт аўзы бар дөцгелек,
Адамзатқа дым керек,
Суўықтан сени қорғайды,
Пухталап оны сақласац,
Ҳеш ўақыт қапа қылмайды.

Жапырақ түсли, торт мүйешли,
Жүз әлўан нағыслы,
Сақлар өзинде үлкен күшти.

(тумар)

(илгек)
Жицишке сымнан соғылған,
Өзине жараса ис тапқан,
Қаўсырып турар кийимди.

Көзлери бар дөцгелек.
Қатар турар өцирде,
Кийимицди қаўсырып,
Тоцдырмайды омирде.

(илгешек)
(сэдеп, илгек)

Мойны қыйсық бийкешке,
Жампық күйеў киятыр.

(эребек)

Баўыры кирпитикендей,
Бирақ тегис арқасы,
Егер үстиц шац болса,
Қысымласац бир қысым,
Жазсац, кетер ҳәррийип,
Төбемизде жүрсе де,
Болмас оны биз кийип.

Мениц апамныц он қөйы бар,
Биреўи байлаўлы, басқасы байлаўсыз.

(жүзик, бармаклар)
(зонтик)

Тамырсыз өскен бир терек,
Аўырлыгы жоқ, бир шөрек,
Өзи де елге керек,
Толып атыр шақасы,

Өзиниц жаны жоқдур,
Жанлыны тугар,
Қолы, аягы жоқдур,
Беккемлеп турар,
Көзлери гүмис,
Қабырғасында жез бенен мыс.

(жүзик)

Қ ойы пты ш өп кс илдирип.

(зонтик)
Өзине беккем бүгилген,
Өлшеп ғана тигилген,
Пәп-пәкизе төрт мүйеш,
Услайтуғын баўы бар.
Айтыцлар, ол не болар?

Ханымпыц белбеўи белине жетпейди.

(билезик)
Қарап турсац озине,
Сүўрет түсер жүзине,
Ол сүўретиц усайды,
Тап ҳәзирги сыйқыца.

(айна)

(сумка)
Жаралган өзи ҳасылдан,
Көзлери гәўҳар тастан,
Нашар затыныц тилинде дәстан.

Бир қарасац көресец,
Тазалықты билесец.

(айна)

(сырга)
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Күндизи иззетге,
Кешқурын хызметте.

Кмшкене ғана мүлде,
Маған қарап күледи.

(корпе)

(айна)
Кеште жайылып турады,
Күндиз жыйылып турады

Көщә-қөш келсе елге,
Алды менен солар минер түйеге.

(көрпе)

(көрпе-төсек)
Түнде жайылган,
Азанда жыйылгап.

Өзи жылтыр бир тахта,
Егер барсан алдына,
Көрсетеди миницди.

(көрпе-төсек)
(айна)
Түнде сандықтан түсер,
Азанда қайтып минер.

Өзи минайым,
Иси әлпайым,
Бет-қол жуўса ц,
Қулашын ашын,
Болады тайын,
Терлесец өзхщ,
Ол да терлейди,
Бир өкиниши,
Бирге жүрмейди.

(көрпе-төсек)
Аягы жоқ, қолы жоқ,
Көйлеги кок, қарны тоқ.

(көпшик)

(айна)

Жаў, жай тостаған,
Жаўырыны ала тостаған,
Ший-ший тостаған,
Шымыры ала тостаған.

(каршын)

Сен урсац, ол да урады,
Бхграқ ортада шийше сынады.

(айна)

Жай-жай тосгаган,
Жаўырыны ала тосгаган.

(көпшик)

Алдына барсац коресец,
Айнытпастан өзицди,
Ол да қалар ермеклеп,
Егер қыссац көзицди.

Өзи жумсақ, жап-жалпақ,
Хызмет ислер жумалап.

(көпшик)

(айна)
Басы қайқы, бәр тыртық.

Үй еркинде бир бенде,
Көремен жүзин күнде,
Айыбъщ болса айтады,
Сорамай-ақ бетице.

(тыштабан)
Әрман менен ишимтолды.

(күйик)

(айна)
Өзине қарасам, өзиме қарайды.

(айна)
Белде\г, белдеў' келеди,
Белдеў-сиз кимди көреди.

Кишкене л<ай айнасыз,
Қурылмайды пайдасыз,
Салмагы жоқ, дым оцай,
Әкетсец де бузылмас.

(пешехана)
(айна)

Ыржыйсац, ыржыйтып,
Тыржыйсац тыржыйтып көрсетер.

Ақ үйим бар,
Есиги де жоқ, айнасы да жоқ.

(пешехана)

(айна)
Күндиз серпилер,
Түнде жыйналар.

(перде)

Төрт мүйешли жумсақ мес,
Аўырлыгы онша емес,
Басыцды қойып жатпасац,
Сирә кеўлиц кеншимес.

(көпшик)
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Жипектен шатырым бар,
Кирерге тесиги жоқ.

Өзи кеўил ашады,
Суўға салсац, қашады.

(пешехана)

(сабын)

Оны қурып таеладым,
Пешшелерди бапладым.

Аяғы жоқ, басы жоқ,
Кийимнен басқа асы жоқ.

(пешехаиа)

(сабын)

Вир шатыр түпде қурылған,
Тап азаннан жыйылган.

Ыгаллап усласац,
Қолыцда турмайды,
Оныц менен жуўсац,
Кийимдекир қалмайды.

(пешехана)
Турса туйедей,
Жатса жантақта й.

(сабын)
(пешехапа)

Үш-төрт метр бойы бар,
Оцлы-терис түри бар,
Төсеўге қолайлы салтанаты бар,
Оц-териси аралас, буньщ қандай сыры бар?

(терме алаша)

Апаў үйдиц буўдасы,
Мынаў үйдиц буўдасы,
Орала келер шуўдасы.

(сабыиныц көбиги)
Уўқаласац, мәс болар,
Шамал тийсе, пәс болар.

(сабыиныц көбиги)

Тазалыққа дым керек,
Қарнын толтыр, пайдалан,
Сораган менен бермейди,
Түсинбейди түртпесец.

(кол жуўгыш)

Унатқаи сүйип ҳәр киси,
Жүреди алып қасына,
Себеби онын ҳәр тиси,
Пайдалы адам басына.

(тарак)

Бир қапталда оррыйған,
Қуйымшағы зоррыйған.

(кол жуўгыш)

Кишкене минтас,
Көтерип урсан, сынбас.

(тыйын)

Есик бетте биреў тур,
Узақ күпге талмайды,
Қай ўақытта қәлесец,
Оннан кеўлиц қалмайды,
Л<асы киши болсац да,
Хызмет етер мудамы,
Үйициздиц ишиниц,
Ақ көкирек адамы.

Жылт-жылт еткен, безелген,
Дутлм журтты ол гезген.

(теиге)
Кишкене ғапа безер,
Дуйым журтты гезер.

(тецге)

(кол жуўгыш)
Бир қысы.м қамыс,
Ҳәммеге таныс.

Аўзы жоқ, тиси көп,
Майсалықта иси коп.

(пул)

(тарац)
Шыққанныц қарап жолына,
Суу қуйып мудам қолына,
Жәрдемсиз тура алмайды.

Жүз мыц ашыгы бар,
Ҳәммеси қарыйдар.

(цол жуўгыш)
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А сп ан әл ем и ҳәм т ә б и я т қ у б ы л ы сл а р ы ҳ а қ қ ы н д а ж ум бақлар
Дүньяда тамырсыз зат не?

Аспанға қарасац,
Дөцгеленип турады,
Әлемге жақты береди,
Қәне буны ким биледи?

(тас)
Қанатсыз уш қан зат пе?

(жел)

(күн)

Дүпьяда бир ғарбыз бар солымайтуғын,
Жазда ширип, қыста үсип-тоцбайтуғын,
Мәканьш, жерин-суўын, жәбдилерин,
Сырты кец, бзрин сақлап толмайтуғын.

Комсец көмилмейди,
Шапсац шабылмайды.

(сая)

(аспан)

Белец, белец, белец ат,
Бели жуўан гүрец ат,
Белин таўдан асырған,
Коленкесин жасырған.

Узын-узын ҳаўайы,
Оннан да узын ҳаўайы,
М инерге ш ақасы жоқ,
Түсерге мийўасы жоқ.

(күн)
Ж ерге ж ети жумбағымды жойыттым:
1. Аспанда тиреў жоқ.
2. Ж ерде сүйеў жоқ.
3. Ж ыланда гош жоқ.
4. Қоянда сүт жоқ.
5. Қара суўда қаймақ жоқ.
6. Тасбақаныц баўыры жоқ.
7. Дәрьяныц қақпағы жоқ.
Мысырдан ш ықты бир қыз әжайып,
Болмас оны Зулейҳадан ҳасла кем деп,
Сол қыздыц өзиндей қырық бадасы бар,
Бул жумбакты шеше алмады коп адамлар.

(аспан)
Асгы гүмбезли, үсти зйўанлы,
Қырық ш аш ақлы, бир пөпекли.

(аспан, жер, жулдыз, ай, күн)
Еки гилем, кец гилем,
Екеўи де тец гилем.

(аспан, жер)
Асты тахта, үсти тахта,
Ортасында қурт-қум ырысқа.

(аспан, жер)

(ай ҳэм жулдызлар)
С улы ў қыз таўдан қарады,
Терезеден алтын нур тарады.

Ецкейсец ецкейеди,
Ш алқайсац шалқаяды.

(күн)
(сая)
Бир пәрш е пзтир,
Әлемге татыр.

Ақ сандыгым ашылды,
Иш инен ж ипек шашылды.

(ай)

(күн)

Асты дагара, усти дагара,
Ортасында мыц-мыц шешек,
Бир гүлала.

Бир колде еки жайын,
Бири кетсе, бири тайьш.

(аспан, жер, жулдыз, ай)

(ай менен күн)
Көк аспанда жарты нан.

(ай)
Дүньяда ец аўыр нәрсе не?

(от)

Тақыям толған сөк,
Ерте турсам, жоқ.

(жулдыз)

Көк койлекке көз қойдым.

(жулдыз)
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Ана аўылдьщ буурасы,
Мына аўылдьщ бзурасы,
Ж елпилдейди щуўдасы.

Үш жүз алпыс бес ж асы бар,
Ҳ ур әлўаннан асы бар,
О н еки улы бар, бир қызы бар.

(түтин)

(365 күн, 12 ай, күи)

Көк көйлекке қақ жайдым.

А й менеи келии,
Күн менен кетеди.

(жулдыз)

(жулдыз)
Дени саўда жатадьқ
Жан алқымға келгенде жүгиреди.

Бир зат бар, күтә тамаш а,
Есабы ж оқ, адам санаса,
Кү гә майда, уп-усақ,
Көз илмейди адам қараса.

(ҳар)
Әсте түсип тыныш жатар.

(ҳар)

(жулдыз)

Үлкени киш иреймейди,
Киш кенеси үлкеймейди.

Бир атасы, бир анасы,
Н еш ш е ж үз мьщ баласы.

(тас)

(ай, күн, жулдыз)

Ж алт-ж алт етер,
Ж алмаи кетер.

Түнде нурын шашады,
Күн ш ыққаннан қашады.

(от)

(жулдыз)

Бар екеи ағайинли еки егиз,
Ж үзлеринде жоқ екен кемис,
Биреўи анда-санда азса да,
Биреўи азбайтугын мәцги семиз.

Таў асырып оқ аттым,
Атқан оғымды жоғалттым.

(жулдыздыц агыўы)

(ай менен күи)

Тоғыз шеш ек, бир жапырақ.

(тогыз плаиета, аспан)
Ж ас күнинде орақтай,
Орта ж аста ш еректей.

Қараи турсам, тәўир гилем,
К өгере алмас аўыр гилем.

(ай)

(жер)
Бир ш атыр бар,
Бақансыз, тиреўсиз,
Ишинде еки шам,
Пиликсиз, майсыз.

Үстиниц тоғайы, сууы бар,
Сени де, мени де көгергеп.

(жер)
(аспаи, күн, ай)
Үй үстинде усақ тас.

Там басына тары жайылған шаш ылып,
Ол күтә көп, қараеацыз коз ашып,
Ш ығыстьщ сәўлеси түссе жүзине,
Бири қалмай бәри кетеди қашып.

(жулдыз)
Тамга таяқ сүйедим,
Отыздан, бестен сыр-сырлап,
Тоқсан тоғыз торғай ғаз,
Бир қаршыға, бир туйғын,
Айланып уш ар пыр-пырлап.

(жулдыз)
Бир таўда мәкан еткен еки қулан,
Биреўи биреўинен семиз қулан,
Биреўи гейде азады, гейде азбайды,
Биреў азбайтуғын семиз қулан.

(ай, күн)
Ш анаш толы қуўырмаш,
Ортасында нур қалаш.

(жулдыз, ай)

(ай, күн, жулдыз)
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Бар биреўдиц бир улы ҳәм де қызьц
Оларды биледи дүньяныц жүзи,
Улы т үнде, қызы күндиз уйқылайды,
Ҳеш кимге билиибес жүргенде изи.

Биз-биз, биз едик,
Биз мыцлаған қыз едик,
Тац атқанш а жайылдық,
Тац атқан соц жойылдық.

(ай, күн)

(жулдыз)

Кереге басында ақ жаўлық.

(түцликт.еи түскеи сэўле)
Тақыр жерде тайдыц изи,
Оны тапқан байдыц қызы.

Бир топар қус айдан бийикке уя салған,
Л<ердеп бақсац, зерли пәри жылтыраған,
Айлар, жыллар, ҳәтте әсирлер отсе де,
Я гөнермей, я тозбай, мәцгиге қалған.

(үркер жулдызы)

(жулдыз)
Кокте еки туўысқан әлемди жарытады,
Бири күндиз турар, бири түнде,
Екеўи тек азанда бир майданға табысады.

Қырық жапырақлы, бир мийўалы.

(ай, жулдыз)

(ай менен күн)
Бир кесе сок, ертец қарасам - жоқ.

(жулдыз)

Ж өцке тере тилсиз сойлейди,
Ҳеш ким оны көрмехғди,
Бирақ ҳәммеге еситиледи.

Тамбасқа тары жайдым.

(жулдыз)

(жацгыръщ)

Кец жаўырынлы дөцгеленген бир кисиг
Қыймылдайды оннан жанлғллар тиси,
Етлерине тырпап жара салсац да,
Оныц менен сирә болмайды иси.

М урныцды қымыршытар,
Көзге көринбейди,
Қолга т\нылмайды.

(ийис)

(жер)
Депесиз жасайды,
Көзге көринбейди,
Тилсиз сөйлейди,
Оны ҳәмме еситеди.

Қағай, қагай, қағай гилем,
Қагайин десем аўыр гилем.

(жер)

(жацгыръщ)
Бир түкли гилем, бир түксиз гилем.

(жер, аспан)

Сеннен жүйрик болса да,
Көринбейди козице,
Аяқ-қолы, басы жөқ,
Сес береди өзинше.

Там басында жарты нан.

(ай)

(самал)
Керегениц басында кенкен ба\>ыр,
Кесип алса таўсылмайтуғын неткен баўыр?

Әкеси ийри, баласы жөрға.

(ай)

(суў, ддръя)

Кок кесениц түбинде,
Кеп алтын ш аш ылын жатыр,
Төцкерилип төбецде,
Ол көк кесе ашық жатыр.

Ж ылт етти, ж ылгага түсти.

(суў)

(аспан, жулдызлар)

Ж уўырыи, жете алмадым,
Қол салдым, тута алмадым.

(колецке)
Аспаида қалқып уш қан жети торгай,
Өмиринше жүреди жерге қонбай.

Қолсыз, аяқсыз гүл салады.

(жети қаракшы жулдыз)
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Салмағын, бар, олшесец,
Керинбейсец козге сен.

Сары алтын сандығымньщ ,
Қара түнек бетин жапты.

(ҳаўа)

(карацгы түсиўи, геўгим)
Қара атым қалтыраўық,
Қабырғасы жгштыраўық.

Белгили бир мәканы л<оқ,
Ж срди, көкти гезеди,
Қырман с\уырып ш ақырсац,
Таи қасьща келеди.

(суў)

(самал)

Д өгерегиц шалқар суў,
И ш иўге суў таппайсац.

(тециз)

Отта ж анбайды,
С\ўгда батпайды.

(мул)

С уўға батпайды.
Ы ссы ж ақпайды

(муз)

Ақсақ ш өже ж ер қазар.

(тамшы)
Балтасы з уста ағаш сыз көпир салады.

(муз)

Аржагы алац,
Берж агы алац,
Ортасы ала тоиалац.

Ағаш сыз көпир тайғанақ.

(муз)

(шан)

Ж айлаўдағы боз айғыр,
Бөзлап-бозлап киснейди.

Әдираспан гүбинде,
Ала тыш қан ойнайды.

(шаҳмац шагыўы)

(куйын)
А спаннан гүби түсти,
Гүбхғниц түби түсти.

Ҳаўада суў болады,
Ж ацбырлап жа)'ады,
Себебин ким биледи,
Кимлер айта алады?

(гүлдирмама, жаўып)

(жердеги ыгаллык ҳаўага көтерилип,
бултты пайда етеди)

Үлкен таўлар дүгисти,
Ж ы ла-ж ылт етип от үшты.

(булт, найзагай)
Қурық басты еки таўық,
Бири ыссы, бири с\уық.

Бекберген ш олақ ж ер тырпайды.

(тамшы)

(жаз, цыс)

Балқан таўды ц басындг!,
Балы қ кетип барады,
Қуйрық-қалаш ы баўырына,
Тийип кетип барады.

Таўдан келер тастай,
Ҳарылдаған аттай.

(суу)

(булт)

А қ тасы м атқан сайын алдына жумалайды.

(суўдыц агысы)
Ел жыйылып тыға алмайды.

(жердиц жарыгы)
Бир нәрсе бар коригтбес,
Усласац да, билинбес,
Тириш иликке дым зәрүр,
О нысыз ем ир сүрилмес.

П әс таяқ та, тас таяқ,
Қ алы сар да, салысар,
Арасында ғәўҳар тас,
Қырға келип шағысар.

(шақмак шагыўы)
Геўдеси толған күш,
Табаны толған тис.

(иайзагай, шакмақ ишгыўы)

(ҳаўа)
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Ғарры ш еш ем қәҳәрленди,
Коз жасы жерди сел етти.

(гүлдирмама, жауын)
А ппақ ғана дәстурхан,
Жердиц ж үзин қаплаған.

(қар)

Өзи аппақ көрпедей,
П үтин жерди ж абады,
К ерпесин ж аўы п болыўдан,
Ш ы м ы р аяз табады,
Күнниц ж үзи коринсе,
Козипеп жасы ағады,
С үмеклесип муз болып,
Ж ерге сырт-сырт тамады.

(кар)

Ақ та\:’ық, кетеги суўық.

(ҳар)
Суўық болса, ақ ж аўлығын жа}>ады,
Күн ж ылыса, ж апқа түсип ағады.

Сүттей тынық,
П ахтадай ақ.

(кар)
(ҳар)
Д алада таў, үйде суў.

(кар)

Ақ жипекти ж апқандай,
Қыста жерди ж абады,
Бәҳәр болса күы жылып,
Суў болып ж апган ағады.

Аяқсыз, қолсыз,
Бояўсыз, ггорсыз,
Саласац сүўрет,
Бизлерге үйрет.

(кар)

(аяз)

М амықтай урпа,
Қанттан ақ.

(ҳар)

Қолы жоқ, сүўрет салады,
Тиси жоқ, тислеп алады.

(сууъщ)

Тарсылдап ж ерге түседи,
Оны көрген балалар,
Қуўырмаш па деседи,
Күппиц жүзин көриўден,
Ғайы п болып кетеди.

Ж утсац, қарныц тоймайды,
Ж утпасац, ж асап болмайды.

(ҳаўа)

(буршак)
Урсац, таяқ өтпейди,
Қуўсац, аяқ жетпейди.

Болмайды онда бийик, ой,
Өзи тегис майданша,
Турады ол үш -тор г ай,
Ыссы келип қалғанш а.

(самал)

(муз, сыргашк)

Қолсыз, аяқсыз есик ашар,
Ж ецил, майда затты ш ашар.
(са м а л )

Ақ таяғым атқан сайын алга кетеди.

(жел)

Түтини бар, оты жоқ.

(думан)
Ийиси жоқ, дузы жоқ,
Онысыз ж апта турыс жоқ.

Басы гаўда,
А яғы көлде.

(суў)

(самал)
Куүсац ж еткермейди, мойын бурмайды,
Услайын десец де, қолда турмайды,
Қәҳәрленсе, қабағыцды үйдирер,
Бирак сөгип, сынамайды, урмайды.

(сууык шамал)

Ж үриси бар, түри жоқ,
Сести бар да, тили жоқ,
Услатпайды қашаған,
Жол ж үриў менен жасаган.

(самал)
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Бүркит уясы н бир тапса,
Бир таппайды.

Ж атса - тас,
Ж ақса - отын.

(таскөмир)

(ъшырыҳ)
Ж умбағым ж утылды,
Көлге барып қутылды.

Ж ы лт-ж ы лт етеди,
Ж ы лғадан өтеди.

(ҳуиын)
Д үньяга келди бир есер,
Ж үрсе, қарны жер тесер,
Дүньяньщ ж артысыида бар,
Ж артысында жоқ.

(куйын)

(суў)
Атасы ат ертлегенш е,
Баласы П ам ирге барады.

(түгпин)
Үй басында айы ў бий.

(түтин)
К өзге коринбес,
Ж үрсе, билинбес,
Д енеге сезилип,
Д оланса егер,
Толқынлатып тецизди,
Тақыр ж ерди боратып,
О т-ш оплерди ш аш ады,
Ш аш ады да, қаш ады.

Қ уўы п едим, м ойны н бурмады,
У слайы н деп едим, қолда турмады.

(бсрап)
К өк ийтим көкке қарай улыйды.

(түтин)
(даўыл)

Кец дүньяға сыймаған,
Ж үрген ж ерин ж айпаған,
Қолына түскен нәрсени,
Ы лақтырып ойнагаи.

(куйын)
Ҳәр ж ерге қонып, түсленген,
Тәбияттан ис корген,
Самал болса, есирип,
Д ум анлаты п күш ке минген.

С ам ар толы анар,
Қүдиретиц болса, бири н ал.

(шоҳ)
Ж аўраганды күйдирер,
Аягы ж оқты ж үрдирер,
Ө з еркиие жиберсец,
Д уй ы м ж уртты бүлдирер.

(от)
К өк көйлекли ж енгей,
Гүлпец-гүлпец етеди.

(кум)

(оттыц шалҳып жаныўы)
С уўға салсац шытнар,
Отқа салсац қайнар.

Олсыз аста да,
Сезде де дом жоқ.

(ҳж)

(дуз)

Д үньядан тецизлер бар, түби қатқан,
Үсти б ета гилегейлеп толқыи жатқан.

Ай ж арығы нда сәўлели,
Турпаты ж оқ бийнели,
Бир ыдысқа қамасац,
Сонда ш ығар өлш еми.

(дуз кдни)
(суу)

Қолы жоқ, сүйрейдхғ,
Т иси жоқ, тислейди.

(сууыҳ)

Қыста тоны жоқ,
Ж азда панасы жоқ,
Суўыққа тоцбайды,
Ы ссыға күймейди.

Аягы жоқ, ж үреди,
С ы қы лы қлап күледи.

(көлецке)

(суў)
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А яғы ж оқ, қантады,
Қанаты ж оқ, ушады.

Узыниан узақ,
Аспанға дузақ.

(түтин)

(түтин)
Жүрсец, жүреди,
Турсац, турады.

Бир а^^ьгрыў бир аўыры\ды бағы п отыр,
Аўзынан қара қаньт ағып отыр.
(отын, жалын)

(көлецке)
Қа /1 десец де, қалмайды,
Өзи ж үре алмайды.

Ж азда гүл өседи,
Гүзде ол писеди,
Қы ста солып түседи,
С ебеби не, ким ш еш еди?

(көлецке)
Әсте-әсте, бойы пәсте,
О т ж емейди, суу ишпейди,
Өзи сондай нәресте.

(мәўсимлер аўмаскаилыгы себепли)

(көлецке)

К өк ш үберек түйдим де,
Көкке сәлем ж ибердим.

(түтип)

Ш апса, ш абылмайды,
Кессе, кесилмейди.

(көлецке)

Күн ш ықса, бирге ш ығады,
Булт болса, үйде қалады.

(көлецке)

Қасьщ нан сирә қалмайды,
Қарацғыда болмайды,
Сени таслап өзинш е,
Ҳеш қайда да бармайды.

Өзиц менен бирге жүреди,
Кеш те, азанда узайып,
Бирақ түсте келтереди.

(көлецке)

(көлецке)
Қара өгиз кетип атыр,
Қызыл өгиз келип атыр.

(түтин, жалын)

Ө зицнен озбас,
Изицнен қгшмас.

(колецке)
Узыннан узақ,
Көкке дузақ,
Палапан жапырақ,
Батпан топырақ.

Бир пәлекте он еки түйнек,
Алтаўы аш ш ы , алтаўы душ ш ы.
(алты ай жаз, алты ай цыс)

(түтин)
Ж игирма төрт қызы бар,
О л да бир жаўан,
Он еки улы бар,
Саҳыпқыран.

К өк өгизим жүреген,
М үйизин көкке тиреген.

(гпүтип)

(24 саат, 12 ай)
Узын-узып, узы н герек,
Узып бойлы қыз терек,
М инейин десем, ш ақасы жоқ,
Ж ейин десем, мийўасы жоқ.

Бир айғырды алты қасқыр алып,
Терисин теспей, етин жейди.

(бир жыл, алты ай кыс, боран)

(түтин)
Суудан шығып аҳ урады бир жаўан,
Он еки қызы бар, пәкизе жәўан,
Тоғыз мүсәпир, үш аўған.

(1 жыл, 12 ай, 9 жыллы күн, 3 ай токсан)

Бир теректе он еки путасы бар,
Ҳәр п}ггада отыз ж апы рағы бар,
Бир ж апы рағында бардур еки жүз,
Бир ж үзинде қара бардур,
Бир ж үзинде ағы бардур.

(жыл, ай, күи)
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Қызыл гүлим қызарып, йоттт береди,
Көк гүлим қулпы дөнип, түр береди,
Сары гүлим сарғыш таргса, дән писип,
Ақ гүллерим салқынырақ келеди.
(жаз, бдҳғр, гүз, кыс)

Жол ж үрген еки жолаўш ы,
Бири - кара, бири - ақ.

(күн, түн)
Бар екен оп еки ағайин,
Ҳор бириниц иси тайын.

(ои еки ай)

Тоқсан табырш ық, сексеп шыгырш ық,
Отыз аққуў, бир тырна.

(тоҳсан табыршык - токсам күи шилле,
сексеи шыгыршык - жылыида келетугын
сексен жума күни, огпыз акқуу - бир ай,
тырна - иаўрызлық гөже)

Алп екен бир көзли,
Татт алдыттда коринер,
Сәўлесинен жер жүзх'1,
Жүдо анык көринер.

(аспаи, күи)
Бир ж айын тынбай жүрер, деп-дөцгелек,
Уясы үгтт жүз алпыс бес, бәлек-бөуюк,
Бир күнде жигирма торт жүрип қалар,
Ақ-қара қанаты бар, бир белек.

(бир жыл, 365 күн, 24 саат, күн, түн)

Ж ерде турып қарасац,
Биреў болып көринер,
Суўға барып қарасац,
Екеў болып көринер.

(ай)
Қубладан келди жети адам,
Отыз адам таласып урды қәдем,
Алды менен жетеўи келе салыи,
Ол отыздан илгер берди сэлем.

(жети адам - ҳэпте, отыз адам - бир ай)

Ш өрекли үлксн дәстурхан,
Турақсыз биреў жасыргап,
Бийлеп алып, кете алмай,
Ш алғайынан түсирғен.

(булгп, күн)
Асты әйўан, үсти гүмбез,
Сансыз шаш ақлы, еки жапырақлы.

(жер, аспан)

Тецизде гә}>ҳар жүзеди,
Гә қалқып, гә шүмеди.

(ай)
Үш жүз алпыс бес периште,
Ҳәр қайсысы бир исте.

(жыл, күи)

Бир патпта, он еки кәгқуда,
Үш жүз алпыс бес пуқара.

(жыл, ай, күилср)
Өсимликлер дү н ьясы

қы н д а ж умбақлар
Отта жанар,
Суўда қалқыр.

Дузсыз пискен,
Қайнамай түскен.

(агаш)

(мийўе)
Бәҳәрде көркейеди,
Жазда жасарады,
Гүзде ш ийрин береди,
Қыста ҳәцкийеди.

(мийўе агашы)

Қы п-қызы л нарттай,
Үлкенлиги кеседей,
Ж ем ис екен оскеп,
Оны ж еген адамлар,
«Лампасый ма?» дескен.

(алма)
Бәҳорде әлўан гүллейди,
Жазда түйиек түйеди,
Гүзде түрли мий\?е берип,
Қыста деммн алады.

Бир түпте еки гүрли алма бар,
Бири сары, бири қызыл,
Себебин ким айтар, ким табар?

(мийўе агашы)
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Сырты гатлы ет,
Иши қатты тас,
Тастьщ ишипде,
Тағы дәмли ас.

Бети қыздық жүзиндей,
Мийўелердиц татлысы,
Шайыр питкенниц қосығы.

(алма)

(срик)
Ҳә.м қызыл, ҳәм татлы,
Татқан жанды тацырқатты.
( сшал)
Бир ағаш бар багманлар ардақлаған,
Ж ылына бир мәртебе мийўалаған,
Ш амал менен даўыл ессе,
М ийўасы жерге түсин домалаган.

(алма агаш ы)

Аты оныц асыгыс,
Ксъ\\ъ\\\,
\ҳ[
Басқалар енди пискенде,
Ж урт оны енди «қақ»дейди.

(ерик)
Асты тас, үсти гас,
Ортасында жейтуғын ас.

(можеие)
Киш кене ғана зеренше,
Иши толы мыйықша.

Бир ана, жүз бала,
Ж үзи бирдей боз бала.

(анар)

(жүлим)
Қапысы жоқ, айнасы жоқ,
Тобесинде бир түцлик.

Бойын тиклеп тура алмаса да,
Батпанлап мийўе салады.

(анар)

(жүзим)

Мийўениц де аты, қыздын да аты,
Бирақ мийўедур ҳаслы заты.

(анар)
Үстине кийгеп көйлеги еки қабат,
Ишипдеги сыр гкысына бергеи қ>уат,
Бәҳәрде кийген сол көк көйлек,
Жазда сарғайып, түсин бузар.

(ерик)
Азар азарға кетти,
Әкеси үтп жасында,
Баласы базарға кетти.

Багдыц емес, жайдыц корки,
Бир жәннетий мийўедур,
Адамлардыц мақтаў сөзи,
Тек со /1 мийўеникидур.

(жүзим)
Қыс болса өлтирген,
Бәҳәр болса тирилген,
Өнимип адамға берген.

(жүзим)
Қырық қозымды бир солқымға байладым.

(ерик)

(жүзим)

Сары қызым, сары қызым,
Мыц дортиме даўа кызым.

Ағаш айналасында алтын өсимлик,
Өседи жаздыц күии жайдан бийик.

(ерик)

(жүзим)

Үлкен қара үй,
Үлкеғх қара үйдиц ишинде,
Кишкене қара үй,
Кишкене қара үйдиц ишипде,
М өж ене қара үй.

Өгеди >1рым өмири жер асгында,
Өсирген тәрбиялап бағман уста,
М ийўасын ж егеи дәрманда,
Айт, адамзат, бул қайсы мийўа?

(жүзим агаит)

(ерик, шацгалак, дэие)
Үлкен қара үй, кишкепе қара үй,
Ортасында М уртаза бий.

Ҳәмме мийўеден алдын пискен,
Хош ийиси муриыцды тескен.

(шийе)

(ерык)
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Жипек яцлы жапырағы,
Салланады путағы.
Өзи шынжырлы, түкли,
Мазасы палдан татлы.

Топыраққа тутасқаи,
Үй алдына жарасқан.

(терек)
(шабдал)

Ш ийрин, шийрин, шийрин мийўе,
Таптырмастай тацқыс мийўе,
Гуў сырты түкли болса да,
Адамларға әрман мийўе.

(шабдал)

Ж азда ж асыл кийинер,
I үзде сары кийинер,
Қыста ҳәмме кийингенде,
Бул бийитара шешинер.

(терек)
Қыс болса, көкирек керип ж алғыз турған,
Ж аз болса, қус базары сонда болған,
Қыстыц күпи жалацатл, жазда лилас,
Ж айылып, әлўан-әлўан сәпге толған.

М амық түкли, қоян емес,
Оны тек ҳайўанлар жемес,
Дәми иалдай мазалы,
Адамзат жемеймен демес.

(терек)

(шабдал)

Арқаца миндим - хан болдым,
Қапыца келдим - қул болдым,
Отқа түсип күл болдым.

Болса да бармақ басындай,
Дәми ҳеррениц палындай,
Пискенше постын кийеди,
Писсе, басын ийеди.

(отын)
Сырты қызыл, иши ақ,
Арасыида бир таяқ.

(шийе)

(жийде)

Айналасы шардай,
Түси қандай,
Дәми иалдай.

Бир осимлик, пайдалы,
М иўасы менен жапырағы,
Байлық берген халыққа,
Бир жәнликтиц тапқаны.

(шийе)
Әкеси әрец-гүрец,
Анасы жайма шуўақ,
Баласы батыр,
Бардан қызы қызыл дүрдана.

(тут, пилле)
Иш и ун, сырты қан.

(жийде)

(гиийе)
Нәзер салып қарасац,
Қарағайдан аласа,
Қысы-жазы бир түсте,
Ол аўылыма келгенде,
Сәнлендирип қоямыз,
Ойынш ықлар тағамыз,
Қосық айтып, саз шертип,
Айланып биз ойнаймыз,
Жаца жылды тойлаймыз.

Ийрек-ийрек әкеси бар,
Ж елбиреген шетпеси бар,
Татлыбийке деген қызы бар.

(шийе)
Атадан қалғаи ески тон,
Жамылсац, кетер ысып күн,

(тогай)

(арша агагиы)

Жазда кийинди,
Қыста шешинди.

Әкеси Ғайры бүкир,
Ш ешеси Татлыбийке.

(терек)

(жийде)

Әкеси олардьщ Асан аға,
Асан ағада миллион бала.

Көк өгизим көгинде жатып семиреди.

(терек, жапыраҳлары)
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(гарбыз)

Бир ш әҳәрден ун алдым,
Қызыл қапқа қапладым,
И йлесем, уным нан болмады,
Ж урт мақтаўсыз мақтаўлы,
Бир ж умбағьш бар еди,
Саған айталмай ж үрген сақлаўлы.

П алда пискен ас көрдим,
М азасына тән бердим.

(каўын)
Ә кеси ж асына жетпей-ақ,
Баласы базарға барады.

(жийде)

(ҳаўын)

Ети семиз, майы л<оқ,
Териси жылтыр, түги жоқ.

Ж алы қпастан боҳәрде,
Ш анағы н шаптым,
Торлап писти, жегенде,
Л әззет тантым.

(гарбыз)
Ш ым-ш ытыр, ш ийеден қотыр.

(каўын)

(гарбыз)
Ж азда инге тығылып,
Ж аты рған қызыл түлкини,
Кушрыгынан суўырып,
Ә келди агам бир күни.

Ш ығарында еки қулақ,
Үш айдан соц бир қушақ.

(гарбыз)

(гешир)
Киш кене ғана тандырш а,
Иш и толы ш өрекш е.

Ж ер астында қатара қазық.

(гарбыз, оныц туҳымлары)
Домалақ бир бақша,
Иш и толған бала.

(гешир)
Қы зыл қыз жер астында,
Ш аш баўы жер үстинде.

(гарбыз)
Сойсац қаны жоқ,
Ш ожесиниц саны жоқ.

(гешир)
Сарыбай ағам иште,
Сақаллары сыртта.

(каўын)
Баласыпьщ ишинде,
Анасы жатыр.

(гешир)
К иш кене ғана бойы бар,
Қ ы рм ызы дан тоиы бар.

(ҳаўын)
И ш инде палдай ж ем и с бар,
С ырты торлап сырланган.

(каўын)

(бурыш)
О л не нәрсе, қанға мегзер, қаны жоқ,
Тула бойы н қан алып тур, ж аны жоқ,
Ҳәм оныц ж упты-ж олдасы жоқ,
Көтерип ж үрген баласыныц саны жоқ.

К ек айғыр ж атып семиреди.

(бурыш)

(каўын)
Дузсыз пискен ас көрдим,
Д ом алакған та с кордим.
(каўып)
Биз, биз, биз едик,
Биз бир талай қыз едик,
Бизлерди үзди,
Ж иплерге дизди.

Киш кене гана бойы,
Аязды ем леў ойы.
(б у р ь ш )

С улы ўлы ғы на қызба,
М азалы деп ж еи қойма.

(бурыш)
Асқа салсац, дәм берер,
М урныца тутсац, түш киртер.

(бурыш)

(бурыш)
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Киш кене ғана бойы бар,
Қ аба-кабат тоны бар.

Атызда ж атар тенкейип,
Сол заматта ж емеген соц,
Алмас оиы ҳеш ким ецкейип.

(пияз)

(асқабақ)
Жер астыпда постынды шешек.

(пияз)

I Талаўқабақтыц ағайини,
М азалы ас бөлмаса да,
Асхананыц ол да сәни.

Барлы қ асқа салса да,
Т ек гөж еге салмайды.

(суўқабшқ)

(пияз)

Су}Үа барса, қызлар арқалар,
Қәдирли ыдыспан деп соған мақтанар.

Урмай-соқпай жылатар.

(пияз)

(суўқабақ)

Ж аслыгыпда ж асыл, сүп-сүйрик,
Қартайғанда сары түсди бир көмпек.

(пияз)
Ж ерден ш ығар сайланып,
Алпыс бес күн толғанда,
Алдыца келер таўланып.

Сыртта ж апырақ, ш ақасы,
Ж ер асты нда миўасы,
Ж үреди аўқат орнына,
Көпш иликтиц жер асы.

(картошка)
П ақалы бар алаша,
М ийўеси бар тамаш а,

(кыяр)

(помидор)

Үзип алып көклейден,
Көклейинде көп жейсец,
Сарғайып гхисип кеткен соц,
Ж еўди үрдис етпейсец.

А ппақ-аппақ аппагым,
Т үби ттен де жумсағым,
Иши тола ақ майым,
Кийим -кенш ек белбаўым,
Ж ерден өнген байлығым.

(ҳыяр)
П әлегинен туўдырған,
Алқымынан буўдыргаи.

(пахта)
(суўҳабак)

Бәҳәрде еки қулақ,
Ж азда тлфар шақалап,
Гүзде қардай апнақ,
Қыста корсец қуў таяқ.

Кунниц иурын сүйемен,
Күнге басым ды ийемен.

(ашабагар)
Тек айға емес, күнге де бағар.

(айгабагар)

(пахта)
Тек сары дан сәллеси,
Күнниц нуры н сүйеди.

Аспанға қарап а\'зып ашқан,
Төменге қарап сууын ш ашқан.

(айгабагар)

(суўқабақ)

Ж ердеп ш ығар жаланып,
Ж ән-ж ағына қаранып,
А лпы с беске ш ыққанда,
Басына сәлле оранып.

Бир өсим лик доланған,
Қуры ж апы рақ оранған,
Дийханлар сүйип егеди,
Сорпа уш ы н жаралған.

(жуўери)

(капуста)

Аласа теректе аласа уя,
Уя сайын бир жумыртқа.

Сырты сырлы тас екен,
Иши толы ас екен.

(п гары )

(асқабақ)
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Ш өл менен қырға жарасқан,
Адамзатқа қарасқагт,
Писирисип аўқатын,
Ҳасыл отын дегт ат алған.

Бала, бала, балалар,
Бала бойы салалар,
Туяғынан суў ишип,
Мүйизмнен балалар.

(сексеўил)

(жүуери)
Узын терек, иши геўек.

Бу)гын-буўын буўазақ,
Буўыннан да көзи узак,
Ата кийик териси,
Алтын қошқар мүйизи.

(камыс)

(бой жүуери)
Ата-бабалардыц ас.ы,
Мыц жылдур оньщ жасы,
Бийдай наннан абзал болған,
Оньщ шийрин загарасы.

Елимде жек едим,
Сары сақаллы бек едим,
Қысылдым қыспаққа түстхғм,
Отыз еки дузаққа түстим.

(ҳамыстыц баслаўы, гиий болыўы)
Та\^да ыцылдар,
Суўда зыцылдар.

(жүўери)

(камыс)
Мынаў неге мунаяды,
Басы неге қыйсаяды,
Дөғереги бозарып,
Кози неге қызарады.

Жасымызда жай едик,
Жийрен сақаллы бай едик,
Қысылдық, қыспаққа түстик.

(қамыс)

(тары)
Жерден Ш1>1ғар сайланып,
Белине найза байланып.
(мдкке)

Үй артында нар герек,
Гуреспеге ҳал керек.

Өзи қызыл, өзи қызық,
Барлығында да бар жалғыз сызық,
Догереги қыл гық-қылтық,
Журттын бори соган ынтық.

Бал гыры ак, шашы кок,
Ислеўип билсец, болар төсек.

(гүди)

(жекен)

(бийдай)

Тамыры бар, шақасы жоқ,
Қалпагы бар, гүли жоқ,
Мийўесхх бар, дәни жоқ,
Дузлап, қуўырып жейди,
Айтыц, буны не дейди?

Узын муртлы сарылар,
Қолтыгында наны бар.

(бийдай)

(замаррық)
Қарлхл жарық қайықша.

(бийдай)

Жап бойында кок тосек.

(майса игөп)
Өмири суў ишинде бир әсимлик,
Кетеди, суў болмаса, мийнет күйип,
Жайгасып суў ишинде қулпырасар,
Кисидей ези\^ тартып турған күлип.

Түби бир, шакасы мыц,
Шақырсац таўдан асар.

(сацыраўқулақ)

(салы)
Қуйрыгы қыллы,
Сатса, пуллы.

(салы)

Дара-дара, дара болган,
Басы айрылып, қара болған,
Қарыс жерипе шаш шыгып,
Ол да өзмне пана болгаи.

(геўрек)
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Иши қызыл, сырты жасыл лалазар,
Шақасында бүлбүл қуслар сайрасар.

(ҳарамык)
Таўлы жерде өседи,
Жылда гүллеп писеди,
Жақыннан өткен адамлар,
Көрмесе де, ийисинен сезеди.

Өне бойы қоцыраўлы,
Буйымлыққа жарамайды,
Мал да жемес, қой да жемес.
Өсимликтиц жабайысы.

(шецгел)
Көшеримди жел билсин,
Қонарымды сай билсин.

(жуўсан)

(ҳанбаҳ)

Алыстан қарасац таўдай,
Қасына келсем жаўдай.

Кишкеие гана сандық,
Сандықтыц ишине аўқат салдық,
Аўзы бар, тиси жоқ,
Оны шағып жемеген киси жоқ.

(шецгел)

(туҳым)
Ҳ ай ўан атлар д ү н ья сы ҳақ қ ы н д а ж ум бақлар
Он еки - түйе,
Он - бийе,
Тоғыз - сыйыр,
Бес - ешки.
Еки ярым - қоян,
Үш -түлки.

Арқасында дүмпешик,
Ол да ҳайўанныц бир түри.

(түйе)
Та}>дан тас жумалайды.

(түйениц ҳумалагы)
(усы ҳайўаиатлардыц
туўылатугын ўаҳты)

Жарасықлы жалы бар,
Самалдан жүйрик жәниўар,
Дәртке даўа сүти бар,
Бул қандай мал, таўып ал.

Сақалы бар сербийген,
Айдары бар ербийген,
Бақша корсе бүлдирген.

(ешки)
Таўда талай мыц көрдим.

(бийе)

(ҳаскыр)

Төрг туяғы дөцгелек,
Қыстаўлы иске дым керек,
Дийқан менен шарўаға,
Хызмет етер көбирек.

Ай астынан таратқан,
Алтын сырнай жаратқан,
Күн астынан жаратқан,
Гүмис сырнай жаратқан.

(жылҳы)

(ҳасҳыр)

Жалпақ танаў, алакөз, ҳайўанатгыц сейдини,
Шамалдай желсе, туягы жерди теседхг,
Батырларға оннан аргық дос болмас,
Қашқан душ пан оннан қашып қутылмас.

(ат)
Төртеў оныц аяғы,
Темир мыйық туягы,
Мәнзилге жеткереди,
Тастан қатты туяғы.

Батырлар оны минеди,
Дацқы дүнья гезеди.

(тулпар ат)
Узақтан қарасам, бир жип,
Жақынлап келсем, мыц жип.

(атгпыц куйрыгы)
Апан-апан, жапан-жапан,
Төрт тиреўиш, бир былгаўыш.

(ат)

(гпүйе)
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Жамаўы бар, жүйи жоқ.

(хайўаилардъщ алалыгы)
Үйдиц алды жас қамыс,
Үйдиц арты шоқ қамыс.

Үлгисиз пиштим
Сабақсыз тиктим.

(малдыц аласы)
Төрт мерген бир қудыққа оқ атар.

(сыйыр емшеги ҳэм шелек)

(аттыц ҳуйрыгы, жалы)
Еки дүц-дүц, бир былғаўыш,

(түйепиц өркегии ҳәм ҳуйрыгы)
Төрт кемпир қамыр ийлейди,
Биреўи қараўыл қарахады.

Күндиз жаны тынбас,
Түнде жағы тынбас.

(сыйырдыц гүйсеўи)
Төрт қулақлы қазанды,
Тартқыласам да, төгилмейди.

(шөгип атырган түйеииц
төрт аягы, басы)

(сыйырдыц төрт емшеги)
Азанда кетер дигилдик,
Кеште келер дигилдик,
Түйин-түйин жииектен,
Түйме келер түй менен.

Басында тажы-тақыя,
Тағы да төрт аяғы,
Ийекте узын сақалы,
Ол неге адам болмайды?

(ешки, кумалак)

(ешки)

Үлкен келин есик ашады,
Кишкене келин тоцқалақ асады.

Тамырын тартсац, таў турады.

(түйе)

(малдыц куйрыгы, тезеги)

Еденбайдьщ еки улы,
Елпилдесип баратыр,
Алдында ханныц жалғызы,
Шөпшек терип барагыр.

Қараша үйге қар жуқпас.

(малдыц мүйизи)

(түйёниц төрт аягы, басы)

Еки ошаққа бир көсе}^.

(сыйырдыц тыли, еки жагы)
Қыйсық ағашта қар турмас.

Еки киси қараўыл қарайды,
Бир киси шөпшек тереди.

(сыйырдыц шақы)

(түйениц еки өркеши, басы)
Көпир астында төрт тиреў.

(малдыц аягы)

Мац-мац басқан, мац басқан,
Аяқларын жай басқан,
Денесинде толы күш,
Ислейтуғыны гтйдалы ис.

Екеўи тартар,
Биреўи жыртар.

(өгиз, гүнде)

(түйе)
Мал неге жатады?

Төрт таяғы бар,
Сегиз туяғы бар,
Узын қамшысы бар,
Төрт булағы бар,
Қос найзасы бар,
Адамға пайдасы бар.

(отыра алмаганлыктан)
Кишкене ғана бойы бар,
Аўдарып кхғйген тоны бар.

(кой)
(сыйыр)

Қабымныц терт мүйешинде торт баўырсақ.

Кишкене жецгей жуўырып баратыр,
Етегинен бийдайы төгилип баратыр.

(сыйырдыц төрт емшеги)
www.ziyouz.com kutubxonasi

(цойдыц кумалаклары)

426 :

Болганда иши қуўыс, сырты шатыр,
Қазандай қара тасгыц баўырында,
Бир тулып адам жемес зәҳәр жатыр.

(ҳойдыц өти)
Қазақтьщ есиги қақпақлы.

(казаҳы ҳой)

Ол недурким, жаны бар,

Кози откир, көцли тар,
Бәддиўа қылып сөз айтсац,
Ойламайды намыс-ар.
Қытайда бар, қырғызда бар,
Түркстан урыў мунда бар,
Ақыллы дана ер болсац,
Бул созимнен бер хабар.

Үстинде ҳасыл туги бар,
Бөксесииде жүги бар.

(ийт)
(кой)

Ийт неге үреди?

(сойлей етмаванлыцтан)
Жылда бир тон кийеди,
Алмайды тонды ҳеш кимнен,
Бәри өзинен питеди.

Үй алдында бир сақшы,
Таныса сени, тым-т ырыс,
Танымаса егер де,
Салады жәнжел бирурыс.

(кой)
Сақалы бар, мурты жоқ,
Басы бар, ақылы жоқ.

(ийт)
(ешки)

Кишкене ғана қумған,
Отырып көзин жумған.

(пышыҳ)

Арқасында кийизи бар,
Қарагайдагт мүйизи бар.

(ешки)

От басында бүкирейген кемпир.

(пышык)
Орамал әперейин десец, қулагы бар,
Геўиш әперейин десен, туягы бар.

От басында жүпл и шанаш.

(ешки)

(пышык)
Дүиьяда тамамы нәрсениц аты бар,
Бир нәрсениц аты жоқ.

Жартаста дәрўаз ойнар,
Усгадай ағаш жонар.

(ешки)
Жерде жүреди,
Аспанды көрмейди.

(шошҳа)

(пышыктыц баласы)
Аўзында қанжар тиси бар,
Еки көзи кып қызыл,
Адам қорқар түси бар.

(жолбарыс)

Турысы май, етке де бай.

(шошка)
Бир мақлуқ бар кордициз,
Ҳәм семиргиш, өрбигиш,
Он, он бестен туўмаса,
Гәп емес оған еки-үш.

Мурты бар, сақалы жоқ,
Тоны бар, кийетуғыи шапаны жоқ.
Отырыи от басында иайда ойлайды,
Узаққа баратугын сапары жоқ.

(пышық)

(шошҳа)
Қоян қулақлы,
Ат туяқлы.

(егиек)

Мәканы тоғай, көл екен,
Жүретуғын жери шөл екен,
Күшлилигин соннан бил,
Шыгарып суўдан жайынды,
Алып бийени, қулатты түйени.

(жолбарыс)

Күндиз тулып, түнде қулып.

(ийт)
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Асқан жаўыз,
Ийт аўыз,
Түлки қуйрық,
Өзи жүйрик,
Жақынласа қораға,
Бормбасарыд жатпайды,
Атам кирпик қақиайды.

Иргез-иргез, мойны бир гез,
Шақырса, келмес,
Айтса, түсинбес.

(аидарҳа)
Геўдели баста шөгирме,
Патшадур ҳайўан питкенге.

(арыслаи)

(касцыр)

Ғаррыдай ақ мурты бар,
Жыллы постын ийнипде,
Ойланып кәриц, балалар,
Бар шығар мүмкин үйицде,
Ийттей болып үрмейди,
Майдаида көн -жүрмейди,
Көзин жумып сықылдап,
Қурылдайды пырылдап,
Тойдырып алып тамағын,
Жатқаны оныщ қуртллдап.

Өзи уры, суғанақ,
Жүреди тоғай жагалап,
Қой-қозыға шабады,
Бир путаны паналап.

(қасқыр)
Ғарға корсе, ғақ дегеп,
Алдаи аўзындағысын жеген.

(түлки)

(пышыҳ)

Күн батса, ғщ уылдасыи жылаў баслар,
Шарўага зыянкес, жатып ишер,
Қой-қозы қайым келсе,
Қарап турмай бас салар.

Тап-тап атым, тап атым,
Табан жүйрик көк атым,
Жылқы көрсе, киснемес,
Жекеи түбин тислемес.

(шагал)
(жолбарыс)

Ала-ала тоны бар,
Қуйрығында қалы бар.

(жолбарыс)
Кок атыма мипе алмадым,
Жел қамшымды буўа алмадым.

(жолбарыс, жылан)
Бир таўға ж ем ис ш ықты қыясына,
Ҳәрким ашық болады уясына,
Бир қара қус ушып ке гти ҳаўасына,
Он еки жылда қайтып түсти уясына.

(жолбарыстыц он жылда балалаўы)
Аўзыи ашып ацқырған,
«Маған бағыньщ!» деп бақырған.

(жолбарыс)
Жазда жайын жейди,
Қыста майын жейди.

Толық денели,
Әжайыи күш ийеси,
Салпад қулақ,
Сол нәрседен қорқады,
Балтасыз, пышақсыз,
Сындырады дарақгы,
Досларына бас ийип,
Қуллардай жүгии тасыйды.

(пил)
Мойны қурықтай, аяғы сырықтай.

(тайтаўлақ)
Бир жери де аўырмас,
Бирақ мәцги ыдқылдар.

(доцыз)
Ҳайўанлардыд мақаўы,
Оньщ жүргеи жерлери,
Тоғайлардыд ақаўы.

(доцыз)
(айыў)

Жупар тастыд асгында,
Қызыл тонлы қыз жатыр.

Батпақ корсе аўнаған,
Көлли жерди жайлагаи.

(шоисқа)

(түлки)
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Ший түбинде шийкили асық.

Қарацгы үйдиц ишинде,
Минай порхан ойнайды.

(тышҳаи)

(тышкан)
Бир мақлуқ тоғайды жайлағаи,
Гүндесиз жер айдаған.

Торт аяқлы, ешек қулақлы,
Түйе ерипли, қой козли,
Ешки қуйрықлы.

(шошка)
Қабағын үйген,
Адамныц ойындағысын билгеп.

(крян)

(маймыл)

Шөп түбинде мәлле пахта,
Ғайып болар көрғен ўақта.

Аша туяқлы,
Ешки сыяқлы,
Жүйрик жәниўар,
Мәканы шөлде,
Шәшмели колде.

(коян)
Өзи қайшы қулақлы,
Териси мамық шуўмақлы,
Сетем алса, ҳайт қойған,
Мәканы жоқ туракды.

(кийик)

(қоян)
Саҳра-дүзде жасаған,
Күтә үлкен қашаған,
Айнымаған келбети,
Тап ешкиге үсаған.

Қыста қардай агардым,
Жазда жердей жацғырдым,
Тысырлы сезсем, секецлеп,
Сайдан-сайға шабарман,
Татлы тамақ екен деп,
Геширди қайдан табарман.

(кийик)
Сары қулақ қояндай,
Қумға шыққан бояндай.

(қоян)
(кийик)

Далада жүр шапқылап,
Өзи айрықша сақ қулақ,
Тек ешектен басқада,
Оган уқсас жоқ қулақ.

Мерғен, мерген, мерген жумбақ,
Еки етегин терген жумбақ,
Қақтыц суўын ишкен жумбақ,
Хаига сэлем берген жумбақ.

(қоян)

(кийик)

Алыстан қарасац, лац-лац,
Қасына барсац, көзи көк,
Пай, зацғардыц жуғырыўы,
Дорба-шанаш жырт ыўы.

Ғашыр туяқ/1ы,
Ат сыяқлы,
Жонлары тарғыл,
Асаў екен жәниўар,

(тыгиқан)
(ҳулаы)

Жер астыныц бир ацы,
Жер үстинде көп жаўы.

Қоян неге секиреди?

(гор тышқан)

(жүре алмаганлыктаи)
Бели бүкирейген,
Қулағы тикирейген.

(тышкаи)
Қысыида жер астыида,
Жазында жер үстинде,
Үсти тонлы, томпайған сорлы.

(порсыҳ)

Узын-узын, уз киятыр,
Узын бойлы қыз киятыр,
Қасғанасы қал гырап,
Көзғенеси жылтырап.

(жылан)
Денеси шубар,
Тоғайдан шығар.

(жылаи)
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Таүдан бийик, жуўсаниан аласа.

Жер астында шубар қамшы.

(жылаи)

(жылан)

Қулағы жоқ, көзи бар,
Аяғы жоқ, изи бар,
Ийрецлеп жүрген геўдеси,
Ж ер бетинеи сызылар.

Аўзын ашар,
Зәҳәрин шашар,
Көрингенлер оннан қашар.

(жылап)

(жылап)
Жол үстинде майльт қайыс.
М ен жумбақ айтайын, тапсац, батыр,
Бир қазандай тас түбинде,
Бир тулып таппас зацғар жатыр.

(жылаи)
Асгы тас, үсти тас,
Оргасында шандыр бас.

(жылап)
(тасбаҳа)
Ж умбағым бар, Жумеке,
Тырнақш асы он еки,
Томар ала тиси бар,
Қуйрығында тиреги.

Базардан келген боз үлек,
Бойы аласа, көзи кок,
Пай, зацғардьщ жүриси,
Тырмалацлап желисм.

(егикимер)

(тасбака)
Күндизинде шықиайды,
Жарықларда ыкдайды,
Түни менен жатпайды,
Ушып тыныш таппайды.

Бассац, бақылдайды,
Тепсец, тацқылдайды.

(тасбака)

(жарганат)
Бир жанды көрдим аласа,
Әжайып емес, гамаша,
Ҳеш бир нәрсе бата алмас,
Қасқыр, айыў, жолбарыс.

Әкеси тышқаи, шешеси қустаи.

(жарганат)

(кирпитикен)
Текшелеп тебен түрттим тамашаға,
Тырбацлап адым атлар оцашада.

Қанаты бар, нәри жоқ,
Болады еки қулағы,
Гөне тампыц жарығынан,
Тек ғана кеште шьтғады.

(жарганат)

(кирпитикен)
Қыя-қыя жерлерде,
Қыйма султан отырар,
Ж ақпаса да ҳаўазы,
Қосық айтып бақырар.

Әсте ғана жортады,
Жылан корсе, қуртады,
Үстинде толған ийне,
Кирип кетер, тийме.

(ҳурбаҳа)

(кирпитикен)
Сасық колде ийт үрер.

Тикенекли денеси,
Әжептәўир есеси,
Сетем алса биреўден,
Топ болады, ол неси?

(ҳурбаҳа)

(кирпитикен)

Ҳәўиз жанында,
Тәжихан кербаз отыр.

(курбаҳа)
Үстинде тикен тоны бар,
Баўызласа, қаны бар,
Өзи әлпайым жәниўар.

Жар бойыида Юсуп отыр,
Еки ийнин касып отыр.

(кирпитикен)
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Төрт аяқлы теш л бай,
Ақ шецгелде шертеги,
Қумлық оньщ моканы.

(гүмгүм)
Тек сулыўлық көзинде,
Сықылы ж оқ өзинде,
Жазда шаўқым салады,
Шалшық суўдьщ жүзинде.

Қудая, қүдиретли норўардигар,
Бир қудықтыц еки түрли суўы бар,
Ол пе суўдур, от қасында муз болур,
Өзге суўлар от қасында суйыдар.

(мәйек)
Тобеси тарақлы, алқымы ҳалқа,
Қуйрығы шашақлы, есаплы малга.

(кораз)

(курбака)
Ерте турады, жар шақырады.

(кораз)

Тарбан-тарбац, тарбыйған,
Түри жаман, жарбыйған.

(курбақа)
Саат кормей биледи,
Сәҳәр ўақта күледи.

Өзи кишкентай, аштақ,
Жарып қойсац, шатақ,
Писиресец тамақ.

(мәйек)
(ҳораз)

Еки туўылыгг, бир өледи.

(кус)

Болсадағы қанаты,
Бидмеймен, неге уш пайды,
Жайсац екен жүриси,
Қолдагы қустыц ириси.

(туйетауык)

Асты пахта, үсти пахта,
Ортасында молле пахта.

(мэиек)
Ақ болады, ала болады,
Ишииен шықты, қара болады.

Өзи ири, ҳәўкийген,
Шалғышын танлайына түйген,
Сойлесе гутылады,
Айталмай ж}'тыиады.

(түйетаўыҳтыц ҳоразы)

(шөже)
Қуў тақырда ақ сандық,
Аўзы-мурны жоқ сандық.

Буйрық берип епсейди,
Ерте турып тепсейди.

(кораз)

(мэиек)

Басы тарақ, Қуйрығы орақ.

Аўзы питеў ақ отаў.

(крраз)

(мдйек)
Тиридеи оли туўылады,
Өлиден тири шығады.

(мэйек)

Аўылымызда бир молла,
Ўақтында азаи оқыйды,
Азанын оқып болған соц,
Ш өпти-шарды шоқыйды.

(кораз)

Аўзы ж оқ ақ шарбақ.

(мэйек)
Есиги де жоқ, тесиги де жоқ,
Ақ отаў.

(мэйек)
Ерте турған,
«Турындар!» деп жар урган.

Аягы қара гарғадай,
Басы қызыл алмадай,
Мойны ала, төси ақ,
Айқышлаыған торқадай,
Ш убар жумсақ шапаны,
Көл менен тециз моканы.

(үйрек)

(ҳораз)
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Бул-булалы, булалы,
Қуйрықлары қыналы,
Қызыл ала тон кийип,
Сайрап шықты булалы.

Таү басыида,
Түцликсиз ота}',
Есиги де жоқ,
Көрпе-төсеги де жоқ.

(кыргауыл)

(уя)

Қызыл жыцғыл ишинде,
Қыздай болып отырган,
Етек жецин түринип,
Муздай болып отырған,
Қулағы салпы келер деп,
Жылай-жылай отырған.

Кийгеи тоны ақ атлас,
Пәрўаз етсе, шертер саз.

(ащуў)
Опадарлық тымсалы,
Қардан ақдур қаиаты.

(к.ыргаўыл, сагал)

(аккуў)

Ушыўы басқа, мацлайы қасқа.

Дүньяпы суў алса да,
Сәкеце бир пул.

(каскалдаҳ)
(соиа, үйрек)
Узыи бойлы булақлаган,
Суўдыц түбип сығалаган.

Кип-кишкене қус екен,
Көркем, сулыў түс екеы,
Қанатлыньщ сулыўы,
Қарап турсац, усы екен.

(ақудайшы қалбыгай)

(к ыргаўыл)
I Пелеклеп қүйсац да, суў жуқпас.

Зуў-зуў барады,
Аспаннан қарайды,
Шөи-шарды шоқыйды,
Ылайдан себет тоқыйды.

(қарльтш)

(үйрек)

Бир кус көрдим, ғүзде кетип, бәҳор келген,
Қурған уясы инсап үйине сән берген,
Моғриптен Машрыққа кетсе де гүзде,
Мәканын умытпайды бир үйренген.

Геүдеси шалқақ келеди,
Тумсыгы жалпақ келеди,
Суўда шалқып жүзеди,
Қырда анлап жүреди.

(ҳарлыгаш)

(үйрек)
Суўлы жерди жақлаған,
Қурғақ оган жақпаған.

(үйрек)
Шабақтай суўда ойнаган,
Ыссы жақты жайлаған.

(үйрек)
Ҳәм ҳәмнен өтер,
Ҳәм дәрьядан өтер,
Алтын түтиктен суў ишип,
Ел-халқын жайнап өтер.

(газ)
Үстинде қамқа, аўзында дорба,
Еркин дүиья гезип жүр,
Қуралы қолда.

Бәҳорде қуслар келгенде,
Қонаққа бизге келеди,
Төбеден орын алады,
Ш ығарыў уш ын палапан,
Шеберлеп уя салады,
Кетсециз баска жақларға,
Хошласып узатып салады.

(ҳарлыгаш)
Бақша-бакша жайлаўда,
Жалықпайды сайраўға,
Көнликпейди көп аса,
Бөденедей байлаўға.

(бүлбүл)
Гүл үстинде сулыў қосықшы.

(бүлбүл)

(калбыгай)
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Гүл үстинде түймедей қыз қосық айтар.

(бүлбүл)
Ойласа - ойлы,
Сөйлесе - сөзли,
Айтса - аўызлы,
Адамньщ досгы.

Бәҳәрде бир қус сес берер,
Егис ўақтын ескерер,
Егис өтип болған соц,
Үндемеўди хотп көрер.

(этшөк)
(тоты кус)

Кишкене қанатлы балам,
Там басынан отын таслайды.

Биреў бар, көшке мәлим жыл қусынан,
Көринбес, қарасац да тум-тусынан,
Қыс көринбес көзице, гүзли-боҳәр,
Билесец жаз болғанын даўысынан.

(өпепек)

(шымшъщ)
Тәртиби күшли ел екеп,
Жыйналысын бирге жүрген.

(шымшьщ)
Жазда жасыл гүм,
Қыста инде тур.

(көгершии)

Қармақтай еки аяғы,
Тумсығында таяты,
Тобесинде гүли бар,
Алабажақ түри бар,
Кеп шырлайды бәҳәрде,
Қосық айтқап мәҳәлде,
Жүзи гөмеи т}'рады,
Басып екшеп урады.

(опепек)

Тобесинде пөпеги бар,
Жүдә сулыў болмаса да,
Өзине питкен шырайы бар.

Ала ботам алақлайды.

(ҳэкке)

(әтшөк)

Қус питкенниц сумлықлысы.
Гүл питкен тас тобеге, екпесе де,
'Гүр питкен тула бойга, тикпесе де,
Бир көринбес көзице қысы менен,
Жазда кетпес қасьщнан, кет десе де.

(этшөк)
Тәкирарлап атымды,
Бәҳәрде нама саламан,
Мезгилди айтып адамға,
Рәҳәтленип қаламан.

(ҳғкке)
Қәлемейди ыссыны,
Келеди тек де қыс күпи,
Су5'ық қойтип тоцдырсын,
Үстинде ала постыны.

(ала гарга)
Ж айлаўдағы малыма,
Ж алтац күйеў киятыр.

(этшөк)
Басында бар айдары,
Елеўсиз қус жайдары,
Сары ала қанаты бар,
Шығады бэҳәр айлары,
Қосық аггтса, айталмайды,
Өз атынан басқаны,
Усы }'аққа шекем жоқ,
Жацадан бир сөз қосқаны.

(жайыўлы дэнге гарганыц келиўи)
Өзин керсец - шыбындай,
Исин көрсец - зертердей.

(куркылтай)
Бир нәрсе қарацғыда козин жумғаи,
Қайғысыз порўайылықтан кеўли тыцған,
Моғрип-Машьтрықты ойлап билер,
Бийҳуўда басқаларға жаны ашыған.

(этшөк)
Үстинде шолақ, басында тумақ,
Бәҳәрде келеди сүйипши сорап.

(байыўлы)
Аўзында тиси бар,
Ш айнаўға димары жоқ.

(өпепек)

(балык)
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Териси пулдан,
Көзлери нурдан,
Суў ишеди көлден.

Аўзы қармақлы, сегиз бармақлы,
Суў астыныц кемеси,
Ойлағаны өмиринше,
Жемисин услаў дәмеси.

(балык)

(ҳарабай)
Суўда бар бир гиддиман жүзип жүрген,
Өзинен майдаларды тирилей жутқан,
Адамзаттыц көзине түсе қойса,
Кирер тесиги мыц гецге болған.

Әпиўайы бир қус бар,
Ала қанат, үйрек бас,
Тақылдатып тумсығын,
Жүреди екен жәниўар,
Қумырсқа-қуртқа болып қас.

(жайын)

(тоқылдаўык)
Көз жетпесте бир пил,
Арқасында таспа тил,
Балықлардьщ ҳасылы,
Ақылыц болса, ойлан, бил.

(бекире)

Бир неше мақлуқлар бар, үсти мыц тецге,
Айдасац, жүрмейди ҳәргиз бир жөнге,
Мыцын сагсац, болмас оныц бир тецге.

(балыкт ыIс ҳабыршагы)
Жатып ишер қазанбас,
Сонда да оныц мики аз,
Аўқат уш ын жүдә саз.

(ылща)

Жети жерден қанатлы,
Суўлы жердиц зүрияды.

(балык)
Сабын жагып қойғандай,
Сыпқанап қолда турмайды,
Қанаты бар, жүреди,
Сууда өмир сүреди.

(балык)
Өзи суудыц астында,
Көзи суўдыц үстинде.

Пазнадай басы бар,
Еки уртында шашы бар,
Жылтыр қурым кийинген,
Бир әлпайым жаныўар.

(ылака)
Басы жалпақ, қарны мес,
Не тапса да, жутады,
Астаи қайтар жан емес.

(ылаҳа)
(балық)
Үстинде бар саўыты,
Суўлы жердиц батыры.

Басы бар да, шашы жоқ,
Көзи бар да, қасы жоқ,
Аўзында тили бар,
Сойлеўге димары жоқ.

(шортан)

(балык)

Жыртқышқа мегзейди тиси,
Тарғыл ала, сур түси,
Өзи суўдыц жәнлиги.

(шөбен)

Тилсизҳайўан көрдим,
Гүлсиз мийўа кордим.
(балық, анар)

Таппақ, таппақ, таппақ жумбақ,
Ж ети жүз елиў батпан жумбақ,
Аўзы сүзги, үсти фонтан,
Қуйрығы аша, тап жумбақ.

Суўда туўылады,
Жерде өледи.

(кит)

(балыҳ)
Аспанда ушпас, жерде жүрмес,
Тециз оныц мәканы,
Тецгеден екен липасы.

Өзи қоцыр-ала, аўзы көк,
Қурсағында бир қап сок,
Суўсыз жерде өмири жоқ.

(алабуга)

(балыҳ)
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Пазнасы бар басында,
Аўзы алқым астыида,
Ийкеми қалай келеди,
Жутатугын асына?

Желец-желец, желец ат,
Бели байлы гүрец ат,
Пай, зацғардьщ жүриси,
Дизбеклесип шабысы.

(ҳумырысҳа)

(акула)

Бир жәнлик, жаны бар, қыймылдайды,
Жүргени жер жүзинде билинбейди,
Мәҳәли келип турар бир ўақытта,
Өмири тамам болар гүз болғанда.

Қарайып қонар, ғарға емес
Ин қазар, азыўлы ац емес.

(коцыз)

(ҳумырысҳа)

Ийис билер, ийт емес,
Ин қазады, түлки емес,
Қанаты бар, қус емес.

3\ў-зуў бараған,
Қәдди бойып аяқ пенен тарағаи.

(ҳоцыз)

(ҳэрре)

Ақ деп ақ емес,
Қара деп қара емес,
Ақ таяқлы, шаян емес,
Төрт көзли, дәў емес.

Зуў-зуў барар,
Зуў-зуў қайтар,
Үидемей отырып,
Шилтер тоқыр.

(коцыз)

(ормекши)

Аягы бар, ат емес,
Қанаты бар, қус емес,
Денеси бар темирдей,
Келбети бар көмирдей,
Көбингтте болар жайлаўда,
Ҳеш болмайды байлаўда.

Жолсыз жерде ыз-ыздыц уясы,
Аўқат бермей семиртеди.

(ҳзрре)

(ҳара ҳоцыз)
Алыстан қара коринди,
Қарайған менен, ғарға емес,
Алты аяқлы шәкир,
Ҳеш нәрсениц сәни емес.

Ҳәр тәрепке ушады,
Гүл попегин қушады,
Күпи менен тапқанын,
Бир ыдысқа қосады.

(пал ҳэрреси)
Тақыя толы көзгеиек,
Ҳәддиц болса, бирин түрт.

(коцыз)

(ҳэрреииц уясы)

Қатарма-қатар, шыпжырма-қатар,
Қыс болса, батар, жаз болса, шығар.

(ҳумырыска)
Мийнеттен басы шықпайды,
Жазы менен азық жыйнайды,
Қыстьщ қара суўығында,
Ҳеш азықсыз қалмайды.

Кисите пайза түйрейди,
Өзи де сонпап күйрейди.

(ҳэрре)
Тақыя толы шопақ,
Ҳәддиц болса, бирин шақ.

(ҳэрре)

(ҳумырысҳа)
Шығады бир шәҳәрдеп қырқ мьщ қосым,
Болған соц өзи жарлы, неси болсын,
Ел шаўып, жетим-жесир қылмаса да,
Таўып жур өз ҳалына иесийбесии.

(ҳумырысҳа)

Туттан бизге көйлек тоқыр.

(наўҳан ҳурты)
Үсти түкли жәниўар,
Ҳасла тыным билмейди,
Адамзатты жесин деп,
Набат, қантты жыйнайды.

(ҳэрре ҳэм палы)
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Аспанда бир қус уш ар қанат қақпай,
Сол қустыц қанатлары кетпен саптай.

(ийнелык)

Өзи қуўнақ, жецилтек,
Бәҳор менен жаз келсе,
Секиреди жедпилдеп.

(шегиртке)
Айтаман бир жумбақ, қыл тамаша,
Еситпе, жумбағым унамаса,
Бир де сүйеги жоқ денесинде,
Сыртында бар буўыны оннан аса.

Тууылганда еди тарыдай,
Басқаларды сора-сора,
Енди қарны лобыядай.

(кене)

(курт)

Қос мүйиз гөбесинде, қарасацыз,
Аяғы саррас сегиз, санасацыз,
Жатады бир орында қысы менен,
Жаз болса шыға келер, қарасацыз.

Ҳәммеге белли жәниўар,
Жейтуғын бир талы бар,
Соньщ менен тойынып,
Үстине жипек орапар.

(шти)

(наукан ҳурт)
Бир ийтим бар қызық,
Қуйрықлары сызық,
Еле келсе, көрерсец,
Күле-күде өлерсец.

Кишкене гана арғымақ,
Услатпайды гарғып-ақ.

(шекшек)

(шаян)

Ийнениц көзиндей болса да өзи,
Таўдай ҳайўандарға жетеди күши.
Үскини жаман,
Тарбыйған түри.
Өзи шаққан,
У}'лыньщ бири,
Биреўи шақса,
Бодмайсац тири.

(бүрге)
Ат баслы, адам түсли,
Жайын муртлы, жылан көзли,
Пил мойыилы, түйе тирсекли,
Қус қанатлы.

(шаян)

(шегиртке)

Бир нәрсе, езинде пори, халыққа тентек,
Қорқады атын айтсац ҳаял-еркек,
Ат салып, қурық салып услатпаса да,
Услаймыз ҳийле менен өзин еплеп.

Сегиз аяқлы сергиздан,
Тобеге шыгып мал гөзлейди.

(шегиртке)

(кене)

Ҳа}''ада ушқан бир қус бар,
Баўызласа, қаны жоқ.

(шегиртке)
Далада көп мал көрдим бай гақ жатқан,
Буйрықсыз не қылмайды айғырынан,
Ат мойынлы, түйе түсли, қуйрық.
Мойнына жәниўардыц тақым артқан.

Аяғы буўын-буўын сарғаяды,
Қызыд-қыя қумдарды арадайды,
Өзи қурттай болса да, сондай батыр,
Тумсыгы тийген жерди жаралайды.

(кене)
Сыйқына қарасац, бир бийҳазар,
Барлық жүнли оннан бийзар.

(шегиртке)

(кене)

Тап-гаи, тап атым,
Тапылдайды боз атым,
Қара қуда басқа атым,
Жекен түбин қазаған,
Қамыс ушын отлаган,
Жекен түбин тоқыған.

Жер астында жездемниц аты киснейди.

(бузаўбас)
Жар астында ийнели ата.

(бузаубас, бака)
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(кирпитикен)

Қырда ескек еседи,
Патас жерди гезеди,
Шыбын-ширкей шоқыйды,
Шацнан аўын тоқыйды.

(өрмекши)

Түнде арқасы қозған,
Адамзаттьщ тынышын бузган.

(сүйир шыбыи)
Бүлк-бүлк етип бүлинген.

(шамай)
Жазы менен ормек тоқыр,
Көзи болса да соқыр,

(өрмекши)

Ҳайўанатдур, жапы бар,
Қанатлыдан таўыгх ал.

(сона)
Жумбағым бар жуп бийке,
Аяқлары он еки,
Қумар ала көзи бар,
Қуйрығыныц меци бар.

Тоқалақ тоғай арасында,
Бир пада қой адасқан.

(бийт)

(мий)
Қусқа мегзес ушқаны,
Тазалықтыц душпаны,
Өмир сүреди бул жәнлик,
Қыс айынан тысқары.

Еплеп жүрген епелек,
Гүдден гүлге қонады,
Балалар қуўып болар ҳәлек.

(гүбелек)

(ишбыи)

Шийдим, шийдим, шийдим кус,
Ший басына қонған қус,
Ғаз шекилли қара қус,
Хан басында қонған қус.

(шыбыи)

(шыбын)

Қыс болса уйқылайды,
Жазда дицкилдейди.
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Алтақ-талтақ, алты арба жантақ,
Алты арба жантаққа жеккеним,
Тарғыл ала, тайпақ бас, ақ бөксе баспак,
Ақ бөксе баспақ.
***
Алтақ-талтақ, алты арба жантақ,
Оған жеккеним тарғыл ала тайпақ,
Тайпақ бас, ақ бәксе баспақ.
***
Базардан алғаным алты арба асқабақ,
Алты арба асқабақ жеккеним,
Тарғыл ала, тайпақ мүйиз,
Ақ бөксе баспақ, ақ бөксе баспақ.
***
Қырда қыла}>,
Қызыл ала бузаў,
Қызлардьщ қыналанған,
Қызыл бояў тырнақлары,
Қызыққанларға қызық-аў,
Қызықпағанға да қызық-аў?!
***
Қырда қылаў,
Қмзыл ала бузаў.
Қызық-а\' қызлардық қызыл ала,
Қыпаланған қызыл тырнағы.
***
Қы:;ыл жыщыл ишинде,
Қыл қуйрықлы қырғаўыл,
Балац жүни балпылдап,
Балалы қыл қуйрықлы қырғаўыл,
Балалы қыл қуйрықлы қыргаўыл.
***
Қул Қудияр қудам еди,
Қудамды мен қудаландыра алмадым,
Қудам мени қудаламдыра алмады.
***
Бий Қудаярбий бизин кудамыз еди,
Ол бизди қудалады, көп қудалады.
Биз оны қудаладық, көп қудаладық.
***
Қул Қудияр бий бизиц қудамыз еди,
Биз оған қудалап едик,
Ол бизге қудалай алмай қалды.

***

Дорьяныц аржағыида ғарры қарабарақ,
Ғарры қарабарақты тпаўып атыр.
Қара байтадлы ғарры қарақалпақ,
Ғарры қарақалпақ.
***
Үй артында ғарры қарабарақ,
Ғарры қарабарақты, ғарры қарақалиақ,
Пөпелдирип отап отырма,
Пөпелдирмей отап отырма.
Есиктиц алды қарабарақ,
Қарабарақтыц ишинде ғарры қарақалпак,
Ол отақ отап атыр,
Огаса да отатаман,
Отамаса да отатаман.
***
Есиктиц алды қарабарақ,
Қарабарақтьщ арасында,
Қарабай жур қасығын қаран.
***
Есиктиц алды қарабарақ,
Қарабарақтыц аржағы,
Дала қарабарақ.
***
Дәрьяныц ортасында сец баратхлр
Сецлеиип сегиз серкем тец баратыр,
Ишинде сары жағал сары серкем,
Сақалын суўға малып алып,
Суўын силкип баратыр,
Сығып, силкип баратыр.
***
Дәрьяныц жағасында шүрегей үйрек,
Бүйреги қыц-кец,
От үрпелеген, суў шүрпелеген,
Бүйрекли үйрек.
***
Есиктиц алдында тоғыз телеген арба,
Тоғыз телеген арбаныц басында
Тогыз ала ғарға,
Томағалы ала ғарға ма?
Томагасыз ала ғарға ма?
Томагалы болса да томағаламай ма?
Томағасыз болса да томағалай ма?
Томагасыз болса, мен томағаламай,
Ким томағалайды?
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***

***

Еркек кисиге сөк шөпшеттирмегей,
Сөк шөпшеттирсе де, көп шөпшеттирмегей.

Әй, Тацжарбай,
Қойыцды мол жуўсанға жай, Тацжарбай,
Тацжарбай, Айдарбайлар толып жатыр.
Әй, Тацжарбахғ дегениц қай Тацжарбай?

***
Еркек кисиге келеп келеилеттирмегей,
Келеп келеплеттирсе де,
Коп келеплеттирмегей.
***
Дәрьяпьщ ортасында төрт киси,
Тумагы торлы киси,
Өкшеси зерли киси,
Өкшесин алып,
Шақшасыиа қойған,
Шақаласып алып,
Өкшесине қойған.

***
Керегениц басында тыйынныц териси,
Мениц апамныц тыйыныныц териси,
Сениц аиацныц тыйыныныц териси,
Мениц апамныц тыйыныныц териси.
Керегениц басында кер кийик териси,
Ол сениц агацпыц кер кийик териси емес,
Өзимпиц апамныц кер кийик териси.
***
Анаў қаланыц ғарғалығындағы,
Томагаланган ала ғарға ма,
Томағаланбагап ала ғарға ма?
Томағаланған ала ғарга болса,
Неге томағалайды?
Томагаланбагап ала ғарға болса,
Неге томағаланбайды?

***
Дәрьяныц аржағында бес қаралпак,
Бер жағыида бар бес қаралпақ,
Оргаларьщызға ас қойдық,
Отағасьщызға бас қойдық,
Отырып жед, таўысып жец,
Оцысып жец, қаўысын жец,
Асап жец, таласпай жец,
Аснай жец, саспай жец,
Ала бериц, алғыза бериц,
Қолыцызды бос қойдық.

***
Тайпақ мүйиз қара өгиз,
Қашып кетти қорадан.
Бир мүйизи сынған,
Ыслық пенен ораған,
Батпан тары сүйиншиси бар,
Ашылмаған урадан.

***
Мен атамды там айландырмай,
Қам айландыраман.

***

***
- Есиктиц алды телеген арба,
Телеген арбаныц иши толған ала ғарға,
Томағалангаи ала гарға ма,
Томағаланбаған ала ғарға ма?
- Дайы, неге томағаланбасын,
Томағаланған ала ғарға шығар.
***
Тацжарбай, Тацжарбай, бай Тацжарбай,
Қойыцды мол жуўсанға жай, Тацжарбай.
Қойыц кетти таўдан асып,
Қойыцды қайтарып жай, бай Тацжарбай.
***
Әй Тацжарбай,
Қойыцды Қойшы қырга жай, Тацжарбай,
Қумнан қашқан қояндай шубалацлап,
Қызлар қайда барады той тарқамай?

- Ал, керегениц басында апамныц
шаппаттай шайқус териси ме?
- Дайы, ол сениц апацныц шаппаттай
шайқус териси емес,
Мениц анамныц шаппаттай шайқус териси.
***
Қара суўда қайық айдарландырдым,
Мен шешемди тойда айдарландырғанда,
Сен шешецди қайда айдарлаидырдыц?
***
Шешемди тойда айдарландырмай,
Қайда айдарландыраман?
Мен шешемди тойда айдарландыраман,
Айдарландырсам да айдарландыраман,
Айдарландырмасам да айдарландыраман.
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***

***

Сыпыра соттим, сьтпыра тиктим.

Ҳәзиреталыныц қылышы бизге тийди,
Бир ушы дондык, доидық,
Дондықгьщ үйине қондық,
Жарма ишип оцдық.

***
Қырда қырық қырғаўыл,
Қырық қырғаўылдыц ишинде,
Узын қуйрықлы шөже,
Шекпен қызыл қырғаўыл,
Қызыл қырғаўыл.

Базардан алып келгеним ғөрт бөриқ,
Төрте}уи де көк борик.

***

***

Қырда қырык қырғаўыл,
Қырық қырғаўыл ишипде,
Қырық жыл қысыр қалған,
Қыслай қырманды қыслаган,
Қызыл, қыл қуйрықлы қырғаўыл.

Базардан алып келгеним бир ала буға еди,
Ала буға ақ базардан еди.

***

***
Есик алдындағы отынньщ,
Ш ырпықдырағынан алып кел,
Томарлырағынан алып кел,
Түбирлирегииен алып кел.

***
Қыйырдан ушар қырық қырғаўыл,
Қырық қырғаўылдыщ ишинде,
Қырық жылғы сур қырға\гыл,
Балақ жүпи балпылдақ,
Балалы бир қырғаўыл.
Балац бир қырғаўыл.

***
Есентемир қонағым ет асатқыш,
Асатқыш болса да, коп асатқытн.
***

***
Базардан алып келген кок ешек,
Бир жағына жантақ арттым,
Бир жағына қацбақ арттым.
Жантағыма минсем, қацбағым аўды,
Қацбағыма минсем, жантағым аўды.
***
Ешегимииц бир жағына опақ арттым,
Бир жагына қопак арттым,
Опағым аўды, қоппақа миндим,
Қопагым аўды, опаққа миндим.
***
Төбеси төбел, төрт бөрик,
Тортеўи де кок борик.
Бир түйем бар еди,
Буйдалайын деп едим,
Буйдалай алмадым.

Таўда татар,
Егип атар,
Соп-сопақ,
Суупылдаган
Қуў путақ.
***
Әндижан
Әндижаниан тпығып едик алгы жан,
Алтаўымыз ҳәм палўан,
Атып едик бир саўысқан,
Ол саўысқанныц териси,
Алты әрекене онеки бәйкем,
Бир гүлли геўиш шықты да турды.
***
Суў сыйырдан жыйырылады,
Сыйыр суўдан жыйырылады.
***

***
Етигимниц басы қайқаяр, қайқаймас.
Базардан алдым көрпе,
Корпениц иши сирке,
Сиркени мен қырық сықтым,
Сирке мени қырық сықты.

Быйыл қудай-ай,
Бу не болғаны-ай,
Буўдан буўрамды,
Буйдадайын десем,
Буйдалай алмадым,
Шуўдалайын десем,
Шуўдалай алмадым.
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***

***

Анаў таўдьщ басында,
Мына таўдыц басында,
Отаў тикпей ойнайық,
Өр кийиктиц терисин,
Сыпырып-сүртпей ойнайық,
Олай сүртие, булай сүрт,
Әденбайдьщ үйин сүрт,
Үйи толы қызын сүрт,
Арбадап асырыи сүрт,
Түйеден түсирип сүрт,
Сүрт, сүрт, сүртә-сүрт.

Сырыққа миндим,
Сыпқанап түстим,
Жацқасы кирди саныма,
Ашыды саным, қышыды саным.
***
Кер
Кер
Сур
Сур

айғырлы үйирли жылқыны,
тайлы айдарлы бала аралайды
айгырлы үйирли жылқыны,
тайлы айдарлы бала аралайды

***
***
Тәцирберген әкениц тарғыл тай байталшасы,
Байталшасы дегениц қай тарғыл байгалшасы?

XXX
Турмаи ағаньщ тай байталшасы,
Тай байталшасы болса,
Қай байталшасы?

Ешимбег ағаныц көлинде
Бир бөдене шоқақ дейди,
Силкинеди, булқынады,
Дик турады, дик етеди.
Уай, неге, дик етеди?
Неге дик турады?
***
Ешимбет ағаныц болеси,
Тобеси тесик төлеси,
Қазанында қырғышы,
Қызға қол жуўғышы.

***
Ешегим жар басында,
Жабыўы жамбасында,
Ала ғарға саўрысында,
Ақ тиктиц, бек тиктиц,
Ақ тиктиц, бек тиктик.

***

***
Анаў баратқан кәрўаншыньгц келиш кейин бе,
Я келсабы кейин бе, ямаса келиси кейин бе?
***

Бозда боян изи бар,
Қумда қоян изи бар,
Еримбет ағамныц үйинде,
Нар түйедей қызы бар,
Барайын десем, ийти бар,
Төсегинде бийти бар.
Бийтин қосгым малаға,
Алып қашты далаға,
Қудай сазыўар етпесин,
Еримбет атлы балаға.

Бир ешкиге де шек-шек,
Бес ешкиге де шек-шек.
Баяў да баяў келипшек,
Баяўлап келер келиншек,
Бағарына да ериншек,
Басарына да ериншек,
Баярыц үйде жоқ болса,
Базарға бар да шылым шек!

Суўпы сулшыны көргенде,
Сәллесин сүдигәрге қойып,
Кесеклемек, лемек лемек.

***

***

Тақыр жерде батар тартқан,
Тарғыл жуўан қуў жылан.
Солқылдар жыдан, солқылдамас суў жылан.

Ана қорага да бир кирип,
Мына қораға да бир кирип,
Анаў үйден де иштим быламық,
Мынаў үйден де иштим быламық,
Қудай-ай, неге быламықланбасын,
Быламықланган быламық.

***

***
Бозда боян, қумда қоян қумалақламақ,
Қумалақламақ, ламақ, ламақ.
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***

***

Мен мерген емеспен, мылтығым мергеи,
Мәзи бир нюшқаны шоршыттырғышпан.
***
Журтлар қара баспағын
қарабарақландырып киятыр,
Мен қара баспағымды
қарабарақландыра алмай киятырман.
***

Төрт мәси көрдим,
Геўишке неше мәси көрдим,
Геўиш кийиўге?
***
Тордан түлкини сылап-сыйпадым,
Есиктен-тесиктен сыйпадым,
Қайрыла берип қарап, сылап-сыйпадым,
Бурыла берии бурап, сылаи-сыйпадым,

Апа қорага да бир не керек,

***

Мына қораға да бир не керек,

Үйдид артында қара қарабарақ,
Қара қарабарақтыц астында,
Қара қасқа байталлы қара қарақалпақ.
Қара қарақалпақтыц кисесинде,
Қара қарақасқа қара ылақ,
Қара қарақасқа қара ылақты,
Ылакдассацыз ҳәм ыдақласасыз,
Ылақласпасацыз ҳәм ылақласасыз,
Дайы, сирә ылақласпасацыз,
Қояғойыц, ага бий ағаныц алдында,
Саққа жүгинип огырып,
Өзимиз ылақласамыз.

Ай қудая, некерекленген не керек пе?
Некерекленбеген не керек пе?
Я қудая, неге некерекленбесин,
Некерекленгени ие керек?
***
Нур Қарабай тйуынан киятыр едим,
Алдымиан шықты еки мыц
еки жүз еки түп жийде,
Жийделенген еки мыц еки жүз
еки түп жийде ме?
Жийделенбеген еки мьщ еки жүз
еки түп жийде ме?
Дайымньщ жийделенбеген еки мыц еки жүз
еки түп жийде болса,
Әлбетте, жийделенген еки мыц еки жүз
еки түп жийде.
***
Жүрицбалалар,қуяштақуяшламаласайық,
Қ}’яшламаласпасацыз, кете бериц,
Өзлеримиз-ақ қуяшламаласамыз.
***
Бизиц атамныц қуяшламаласасында,
Қуяшламаласпасац да қуяшламаласасан,
Қуяшламаласгтасац да қуягтгламаласасац.
***
Анаў тургаи қалалар,
Қалалардыц басына,
Қаршыға қуслар балалар,
Қуслар ләлеўлер,
Ләлеўлесе де, ләлеўлемесе де, ләлел^лер.
***
Кийгенимиз алаша,
Бойларымыз аласа,
Ала алаша, ала аласа.

***
Ана соқпаққа қаўын ектим,
Асқабағы аралас,
Қарығынын ишинде,
Қырық қара көз қара шабақ,
Қара шабақ жаралас, дайы неге жоралас.
***
Гөне Үргеништиц минарлары,
От болыпты кол аралары,
Отыз омыртқа аралары,
Қырық қабыртқа аралары,
Ара-арасынан пышақ аралады.
X X X

Мори қойды,
Май қартайтар ма,
М аў қартайтар ма,
Морилик қартайтар ма,
Мәремик қартайтар ма?
***
Қылдырықлы қыйсық жийдеииц астынаи,
Қыйсықлаи етпекшимен миш, - деп,
Ш алт-шалт үш қайтара айтып бақ.

www.ziyouz.com kutubxonasi

442

***

***

Мама кемпир палаўлар,
Асып атқап қазаиыц.
Бурышлар, ииязлар,
Мәшебелер, палаўлар.
Палаўласа да палаўлар
Палаўламаса да палаўлар.
Уялтиайын, шубалтнайын,
Төкпейин, шашпайын,
Айта билерсиз бе?

Кер торы айғырдьщ үйирин,
Келте айдарлы бала айдайды,
Буўырлы айғырдьщ үйирин,
Буўырлы айдарлы бала айдайды.
***
Тоқпақ жаллы үйирли жылқыны,
Топышақлы айдарлы бала айдайды,
Торы айғырлы тобырлы жыдқыиы,
Торы тайлы жайдары бала айдайды,
Топырлатып жайылмаға айдайды,
Топлап-топлап жаймаға айдайды.

***
Сыпырдым, сыпырдым,
Сыпырығым басына тик турдым.

***

***

Усы қусты томағалай алм ақлы қБир салыйқа болды.

Тақыр жерде тартқақ,
Дакыллы жуўап тутқақ,
Солқылдар путақ,
Солқылдамаса да қуў путақ.

***

***
Ҳаўадан ушқан бозторғай,
Қайтып қолыма қонгай,
Қолым қуйрығына, қуйрыгы қолыма.
***
А)>ыр жүк атанды қартайтар,
Семиз қойды май қартайтар,
Үй қартайтар, бүй қартайтар.

Қыр мурын, кердим мурыи,
Ҳәмме мурынлардан бурын.
Қасықтағы асқа тийеди,
Аўзьщыздан тийсе көп бурын.
***
Қусымды салдым жебеге,
Жуўырып шықгым бир төбеге,
Аца айландым, муца айландым, келмедиц.
***
Арбашы ябылар тартар игилип,
Ешеклер отырар саққа жүгинип.

***
Тарғылала, тайпақбас, ақбоксебаспағымды,
Тайғақ муздыц үсгинде тайғаклатып бардым.
***
Саўысқанныц қуйрыгы,
Шортлашланбас болар ма?
Ат семирсе са}^ыры,
Кертпешленбес болар ма?

***
Аиаў турған қылдырлы қыйсық,
Жийдениц астынан зицирлеп,
Зицмрлеп өгпектиц өзи,
Немеке-пемеке, немеке, немеке,
Немеке, немеке, немеке, немеке.
***

Қайырдан ушқан қырық қызыл қуйрық,
Қырық қызыл қуйрықтын ишинде,
Қызыл қырғый қыл қуйрық.

Бес пуш алты бийдай,
Тамныц жарығында,
Турған өпежил торғай,
Оларды жегенниц,
Ты м п ығы қурга й.

***

***

Мениц жети дүкирли, дүцкилли,
Шыйқылды шығырым бар,
Сениц неше дүкирли дүцкилли,
Шыйқылды шьтгырыц бар?

Дигирманды дир-дир айландырып,
Д игир л ет гир ги ш пен,
Жуўан ағашты жонып-жонып,
Жицирткергишпен.

***
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***

***

Арқадан киятыр еки қара қуў,
Қубладан кият ыр бир ақ кул>,
Ақ қуу тақ, ақ қуў тақ.

Сүт-пал қаймақ,
Май-пал қаймақ,
Бул қай пал-қаймақ?

***

***

Сылқсылт кисеним.
Сылтылдайды кисеним,
Қулағында қулпы сылнылдайды кисеним.

Аўыл-аймақ,
А\й>тлда бар қаймақ,
Нанга қаймақ жағыи,
Несип еткей тоймақ.

***
***

Бес қораз, алты мәкийен,
Дән шопшелесип отырған екен,
Ўай, не қылып отырган десем
Өкитесине тык-т ық урып,
Тумсық қағысып отыр екен.

Мынаў палқаймақ,
11ай, қандай палқаймақ?
Май қатылган палқаймақ,
Пал татыған палқаймақ!

***

***

Дәнханада бес қораз, алты мәкийен,
Дән шөпшелесип отырғапдмыш,
Дәгишмелесип отырғанмыш,
Дем салысып огырғанмыш,
Дем алысыи отырғанмыш,
111ағласып отырғанм ы ш,
Шагында отырғанмыш,
Шақақлап күлискенмиш,
Ш ақшақ айтысқанмыш,
Ша қша қагысқанмыш,
Наспай атысқанмыпл,
Нақылласқапмыш,
Да қылласқан мыш.

Мениц атам ертек ай гар,
Арасында жыл қайтарар,
Қартайса да қуўпақ еле,
Жайлаў ж ақган мал қайтарар.

***

Жоцышқалықта әтшөк кордим,
Әтшөк жеген көп шөп көрдим.

Мыйы р-м ы йыр, м ырдан,
Шаўып келдим кыйырдан,
Жаман тоным жалпылдап
Қулап қалдым сыйырдан (үш мәрте)*
***
Атыз иши толы көк шөп,
Жайылып жүр коп әтшөк,
Коп әтшек, кок огшөк,
К ек әтшек, көп әтшөк,
Кок шөп кок, көк шоп көи.
***
Атызда жасыл шөп кордим,
Исепбей ақыры кеп көрдим,
Жоцышқадан да кобирек,
Ажырықты коп көрдим.

***
Би;зиц көше, сизиц коше,
Бизиц кешеде көп шөже,
Сизиц көшеде көп шоже,
Бори де көп шөже,
Көп шоже - көк шөже.
Кок шөже - кеп шөже.
***

**
Алманы Алма алған ба?
Ала алмай бос қалған ба?
Шақасыпаи үзип алған ба,
Үзилгенди терип алған ба?
***
Ақ кегггер ушқыш па,
Кок кептер ушқыш па?
Көп кептер ушқыш па,
Бир кептер ушқыш па?
***
Атызда көк ш еп көрдим,
Кок шөпти шопшеп тердим.
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***

***

Сизиц аўылыцыз Дәўқара ма?
Дәў та)>ға қараған ба,
Таў дәўге қараған ба?

Ш елек керек пе?
Терек керек пе?
Ш елек те керек,
Терек те керек.

***

***

Қоцсы сорады гүрек,
Гүрек өзиме де керек.
Қоцсы да керек,
Гүрек те керек.

Балта зәрүр ме?
Балға зәрүр ме?
Балта да керек,
Балга да керек.

***
Жоцышқалықта әтшок те көп,
Көк көрпе көк, көк шөп те кок.
Атыздагы көк шөп те көп.

***

***

***

Сулыў қусты әтшөк дейди,
Әтшөк деген дым көп жейди.
Көк шөн болса да, дым көп жейди.

Билим де күшли,
Илим де күшли,
Олар агайын мисли.

***

***

Апам көйлегиме,
Жаца жаға салды,
Жаца жагаиы,
Жаца салды.

Алганлар дәрманда,
Алмаганлар әрманда.
Дийқанныц пайдасы,
Болар белгили қырманда.

***

***

Қамырды мен зуўалаладым,
Зуўалағанда да тез-тез зуўалаладым.

Қаўынды еккеи менен жедим,
Мацлай тер төккен менеи жедим,
Арбаға л<еккен менен жедим.
Жәрдем берген меиен жедим.

***
Басшы да адам,
Қосшы да адам.
Қусшы да адам,
Дузшы да адам,
Надан да адам,
Барлыгы адам.
***
Ун - ақ, қар - ақ,
Ақ ун, ақ қар.
***
Тахтада пахта ектим,
Пахтаны Тахтада ектим.
***
Сары гүлдиц түбеги қызыл,
Қызыл гүлдиц түбеги сары.

Мектепте теипек ойнадық,
Теппекти мектепте ойнадық.

***
Нан да жан ушын дейди,
Жан да нан уш ын дейди.
Қан да жан уш ын дейди.
***
Барлықбай балық аўдагы балықларды,
Балық заводқа апарыиты.
***
Ақ шапанлы ғарры,
Қара шапанлы ғарры,
Гүрести, тирести.
Бир-бирин жеце алмады,
Ақ шапанда қара белбеў,
Қара шапанда ақ белбеў,
Әри-бери алысты,
Ж ағаларын тартысты.
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Ата да жақсы,
Ана да жақсы,
Түйе де жақсы,
Бота да жақсы.

Балық аўда,
Аў сууда,
Суў көлде,
Көл жерде.

***

***

Буны көз көрди, қулақ есигти,
Бийкарлай алмайсац,
Кеўил сезди, ақыл дизди,
Тийкарлай алмайсац.

Дәстурхан жайыў,
Нанды ортага қойыў,
Ҳәм аўыз тийиў,
Дәстүр дейди.
Сопыц ушын нан жейди.

***
Ала ийт те жәниўар,
Қара ийт те жәниўар,
Ала ийттиц қулағы қара,
Қара ийттиц қулағы ала.
***
Атаныц жасы алпыста,
Апаныц жасы алпыста,
Ата кетти далаға,
Апа кетти қораға.
***
Ақ ат жүйрик пе?
Қара ат жүйрик пе?
Ақ аттыц ери қара,
Қара аттыц ери ақ.
***
Қара шай ишесиз бе?
Көк шай ишесиз бе?
Қара шай көк шәйнекте,
Көк шай қара шәйиекте.
***
Пал да мазалы,
Палаў да мазалы.
Пал татлы,
Палаў оннан да татлы.
***
Қайықтыц ишинде суў,
Суўдыц бетинде қайық.
Қайықтъщ иши ойық,
Ойықтыц иши суў.
***
Қара үйдиц төбесине қар жапты,
Қар жанса да коп жапты.

***
Шацарақ шайпалмасыи,
Өкпе-гийне айтылмасын,
Адамлар қыйналмасын,
Қайғыға жыйналмасын.
***
Ақ шаш, қара шаш,
Бәри де бир шаш,
Ец баслысы Болмасын кир шаш.
***
Аспан - көк, жер - жасыл,
Кок - тынышлық, жасыл - ҳасыл.
Көк аспан, жасыл жер,
Зүрәәт мол болсын дер.
***
Бел де керек, кетпеи де,
Кетпен керек шапқанда,
Және қарық тартқанда,
Ал, бел керек қазғанда.
***
Түйеге шок делинеди,
Ешкиге шек делинеди,
Ийтке жит делинеди,
Адамға не делинеди?
***
Мийўагүлдиц бағындағы мийўелер,
Жылында үш мәҳәл мийўелер.
***
Шешем шешецди жолда көрипти,
Шешец шешеме сәлем берипти.
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***

***

Қызлардьщ жүзи гүл-гүл,
Жигитлер оларга бүлбүл,
Мына қызға бир гүл,
Апаў қызға бир гүл.

Қоян қашты тусыцнап,
Қашын озды қусыцпан,
Қус та ушты басыцнан,
Жәрдем сора досыцнан.

***

***

Бир түйем бар еки оркешли,
Бир түйем бар бир өркешли,
Бир өркешлиси сарғышлаў,
Еки өркешлиси ақшыллаў.

Дийқан кетти агызға,
Жыраў кетти қобызға,
Бақсы дуўтарын алып,
Қосық айтар ул-қызга.
***

Саўын сыйырдьщ баспағы,
Кешеден қалған қостагы,
Қазанда палаўдыц қаспағы,
Қасында қаўыиныц шопағы.

Төребай Турғанбайга:
- Торебайдыц үйине бар, - деди,
Турганбай Төребайға:
- Төребайдын үйине бараман, - деди.

***

***

Садағац кетейин, қатық,
Қатықты ишсен жатып,
Мурныц кесеге батып,
Уйқыласац силец қатыи.

Марқабай Маржангулге,
Маржапнан моншақ тагыпты,
Маржангүл Марқабайдыц,
Моншагьш қабыл алыиты.

***

***

Балам, базарга бар,
Ал қаўын-ғарбыз,
Үкеце ал саққыз,
Шекесине гүл таққыз.

Арзыгүл Арзы аталыққа арзын айтты,
Арзы агалық Арзыгүлдиц қарызын әперди

***
Гилттабылды, қулпы жоқ,
Қулпы табылды, гилти жоқ.
Қалай болды бул жагдай,
Түсинбедим, дослар-ай!

***
Қақаман суўықта қақыраны паналадық,
Қақыраныц иши де қақаман суўық.
***
Генжегүл Генжебайдыц генже қызьт,
Генжебайдыц өзи Гезекбайдыц генже улы.
***

Бизиц қоцсы Бердиш,
Өреди бәрҳа гербиш,
Және де пахта тергиш,
Сабағынан да билгиш.

Бес қасқа қой,
Бес қасқа қойды кор,
Бесеўи бес басқа қой.

***

Жаргаиат жақтыны жақтырмайды,
Жақты да жарганатты жақтырмайды.

Отман таўдыц басында,
Отырып алып ойнадық,
Қутман таўдыц басында,
Қутырып алып ойнадық,
Ойнадық та тойладық,
Тойладық та қуўнадық,
Қурттай улып шуўладық!

***

***
Жаптыц жагасы жыс жыцғыл,
Жығылгап жыцғыл ма?
Жыйылған жыцғыл ма?
Жыйылған болса да, жыйып кел,
Жығылған болса да, жыйып кел!
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* **
Қасқа сыйыр ақ-қара бузаў туўды,
Бузаўыныц бир жағы ақ, бир жағы қара.
***
Ақ шелекте сүт бар,
Көк шелекте тут бар,
Сүт те мазалЫ/
Тут та мазалы.

Тарғыл ийтим талға орал,
Ала бөксе баспақ,
Қырда қыраў,
Қызыл ала бузаў.
***
Шағырды шап/
Шапсац шап,
Шаққан шап,
Шапшац шап,
Шаплап шап,
Шала шаппа,
Шашлап шаи,
Шашггай шап,
Шақлап шап!

Лаў, лаў, лаўалар,
Лаўалардыц басында,
Лаўайы қус ианалар,
Лашын қуслар балалар,
Лалаў да лалаў лалаўлар,
Лалаўласа да, лалаўлар,
Лала)^ламаса да лалаўлар,
Ләйли апаныц ләў қазаны,
Ләў қазанларда палаўлар,
Палаўласа да палаўлар,
Палаўламаса да палаўлар,
Палаўы болмас шалаўлар,
Ш а ш 1га й ы қ, шуў л ат па й ы қ,
Ш алқытпайық, шубалтпайық,
Щалғытпайық, жацылтпайық,
Шаршатггайық, уялтпайық!
***
Қара да қырдыц басында,
Қартац бир қарабарак,
Қартац қарабарақты,
Қарс-қурс шабарлар,
Қара балтасы бар,
Қарры қаралпақ,
Қарры қаралпақ.

***

***

Ол айтты, мен қуйқылжыттым,
Мен емес, сен қуйқылжыттын,
Мьщ қуйқылжыттыц,
Ды м қуй қылжыттыц,
Қуйқылжытқанда да,
Ш ын қуйқылжыттьщ,
Шыл қуйқылжыпыц!

Қара-қара ғарғалар қарғалақлап барар,
Қарғалақлап барар, кацгалақлап барар,
Қацғалақлан барар, қоцғалақлап барар,
Қораға карай қорғалақлап барар.

Көпатай гаўық,
Көн шөже шығарды,
Когалтай таўық,
Көк шөже шығарды,
Көп шөже, көк шөже,
Көк шөже, кәп шөже.
><•>{•

Булғардан келген боғжама,
Буны мен боғжамаламай,
Ким боғжамаласын,
Ким богжаласын,
Ким боғжаласын?

***
Жацылай жецге, жерде,
Жылан жатыпты, жатыиты,
Жацылай жецге, жерде,
Ж ылаў жатыпты, жатыпты.
***
Бекше, бектне - бекшик,
Берейин бир-бир көпшик,
Бер жағыца бир көпшик,
Бел жағыца бир кепшик,
Оц жагыца бир копшик,
Шеп жагыца бир копшик,
Бекленип огыр, тикленип отыр,
Бел жаздырмай, жиилении отыр,
Бийдей болып от ыр, оцланып отыр,
Бектей болып отыр, қомланып отыр.
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Ешегимниц бир жағына,
Епелегимди арттым,
Екиленши бир жағына,
Елегимди арттым,
Елегим аўғанында,
Епелегимди бастым,
Епелегим аўғанда,
Елегимди бастым.

Сек, сек - серкелер,
Секеклесер серкелер,
Сегиз екен серкелер,
Семиз екен серкелер,
Сегизи де тец келер,
Семизи де тец келер.

***
Булақсайға бармыш бай,
Булақбай аталмыш бай,
Бул бай қай Булақбай,
Бул қай бай Булақбай?
***

***
Шып-шып, шымшық,
Шық-шық, шымшық,
Шыпылдайды шымшық,
Шықылдайды шымшық,
Шықыл-шықыл, шымшық.
***

Тум, тум, тумалақ,
Тумағалы тумалақ,
Туўлығалы тумалақ,
Туўлығалы тумалақ.

Хийўадан әкелгеним төрт геўиш,
Тортеўи де көк геўиш,
Асты қадақлы, үсти қадакды,
Ямбаш шақлы, шашақлы, машақлы.
Мәсили гүлшинли геўиш.

***

***

Төбеден ушқан төрт торғай,
Төртлени де түр торғай,
Торгайлар қораға қонғай,
Төрелер ордаға қонғай.

Тап-тап, тамызық,
Тамалына тамызық,
Тапы-тапы, тамызық,
Тамалғыға тамызық.

***

***

Той - тон кийгендики,
Төре - жөн билгендики,
Торелер төрелесмиш,
Тореге жүрелесмиш.
Төрде шөрелесмиш.

Анаяқта алты ат,
Мынаяқта алты ат,
Қуўысар да алысар,
Қуўаласып шабысар,
Қыл қуйрыққа жабысар.

***

***

Қыс кийимим ишипеи,
Басы қасқа қурт шықты,
Қысып турыгх бир сықгым,
Басып турып бир сықтым,
Қасып турып бир сықтым,
Қашып турып бир сықтым.

Сүт гоже,
Қурт гөже,
Қуп гөже,
Төп гоже,
Көк гөже,
Сөк гөже,
Ш өп гөже,
Көп гөже!

***
Толыбайдыц торы ала аты бар,
Толыбай, торы ала атыцды,
Тойыцнан алдынырақ,
Тоғашыға айт та,
Тойлыға барып,
Тоғалатып ал,
Тоғалатып ал!

***
Ш абырдағы отынныц,
Ш убарлырагынан алып кел,
Томарлылырағынан алып кел,
Ш ырпылырағынан алып кел,
Тамырлылырағынан алып кел!
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***

Қырда қулан, қумда қоян,
Қууа, қуўа, қуўламақшымыз,
Қумалағын қуўалай, қуўалай,
Қуўнап-қуўнап қуўнамақшымыз,
Қумалақ-қумалақ қылмақшымыз,
Қумалақ қуўалар қумалақшымыз.

Еркек кисиге шөп шөпшиттирмегей,

Шоп шөпшиттирсе де,
Көп шөпшиттирмегей.
***

Шеше, гаеше,
Неше кесе,
Сынды кеше?

Қумға қоянды қумаландырмақшы емеспен,
Қулазыған ойға жумалатпақшы емеспен,
Ат семирсе жалландырмақшы емеспен,
Ўәдени сертлендирмекши емеспен,
Гесирткениц қуйрығын,
Герглендирмекши емеспен.

***

***

Атам ақыл айтар,
Айтса ақылын айтар,
Ара-тура нақыл айтар,
Арасында дақыл айтар,
Ақылды адайыда айтар,
Алдына шақырып айтар,
Ағаларым да ақыл айтар,
Атамньщ айтқанын айтар.

Шетгене шарбақ ишинде,
Шарласалы еккимиз.
Жаца шыққан талшыбықтай,
Таўласалы еккимиз.

***

***

***
Аиа тағныц бағрында,
Мына тағньщ бағрында,
Агамньщ сегиз серкеси, шыбыш емиш,
От отлап, суў ишип жүрмиш емиш,
Уай, неге жүрмиш емиш?
***
Адлабай ағам ацғал емес,
Ацгарбай ағам ацғалсақлаў,
Ацғалсақ болса да алдамсақ,
Арасында адамды алдай алады,
Алдағаныи адамлар ацбай қалады,
Анда-санда агам да алданып қалады,
Ағам адамнан алданғанына арланады.
***

Шүдигардан киятыр едим,
Алдымнан шықты еки суўпы,
Гәҳ сәлемлеседимиш,
Гоҳ сәлемлеспейдимиш,
Сәллесин жерге қойып,
Гәҳ кесеклеседимиш,
Гәҳ кесеклеспейдимиш.
**
Тайырбайдыц тайлы байталы,
Тамымды тесип, тарымды жеп кетипти,
Билмеймен, қайсы тарғыл ала,
Тайлы байталшасы екенин.
***
Жуўан шуўда сабак,
Шуўдаланған, сары ақ сабақ.
***

Кмшем кесте тикти,
Кестесин кеше тикти,
Кеше кеште тикти.

Дигирман тартпақ, нан жаппақ,
Ол қудайдыц буйрығы,
Дигирман тартқан қатынныц
Бүлкилдейди қуйрығы.

***

***

Шыныбайдыц ешкиси,
Шылғый шыбыш емиш,
Шығынып кеткен емиш,
Шымбайға жеткен емиш,
Шыбынлап жүрген емиш,
Шынар жецгей керген емиш.

Ана Арал, мына Арал, ғарғалы Арал,
Ғарғалы Арал ишинде газ балалар,
Ғарғаға дузақ қурған таз балалар,
Аралды көзим көрген, бәрин айттым,
Үйренин тилиц келсе, ал балалар, ал балалар

29 - Қарақалпақфольклоры
www.ziyouz.com kutubxonasi

450 Щ

***

***

Керегениц басында ацнын териси,

А к шәйнекке кек қақпақ,
Көк шәйнекке ақ қақпақ,
А қ қақпақ, көк қақпақ,
Көк қақпақ, ақ қақпақ.

Адныц териси емес,
Ол ағамньщ аўлап келген аиыныц териси.
***

***

Бәйит-бәйит, бәдигер,
Еки күнлик ҳайяр,
Үш күнлиги тайяр,
Алаганат бүргеч бар,
Бүрген мени бир шақты,
Бүргенди мен бир шақтым,
Бүргецниц қулағын тиследим.

Барын едим, жоқ екен,
Айтып едим, яқшы деди,
Келмегени, келгени-ғо,
Келмегенде келер еди.
***
Сақалыньщ ағы бар,
Ағалығы және бар.

***
Жацыл айтты жацылтпаш,
Жацылтпашын жаи уқпас,
Жамал айтгы жапылтпаш,
Жацылтпашын жан уқпас.

***
Көк тыриа,
Көп тырна,
Тырры)>лап тек көп турма.

***

***

Қуяшламаға сек тогилди,
Сок төгилсе де көн тегилди,
Кел ҳо, жигитлер, сок шөпшемеге.

Тайтөре, Тайтөре, Тайтөре екен,
Ж аўын жаўса, Тайтере, қәхпер екен.

***

***

Шығыр шецберлемеге шат шаптым,
Шырпылырақ, шалдаррағынан шаптым.

Излеп едик бир-бир қуры,

***
Ар жақта бир ҳәкке,
Бер жақта бир ҳәкке,
Қуйрықлары ләкке, ләкке.

Қ>'Ў екен, қуў қургыр,
Таптырмай қырдан қуры,
ҚайҮтық биз қурыдан-қуры.
***
Алатаўда пеше шыц бар?
Қаратаўда иеше шыц бар?
Алатаўда бир мьщ шыц бар,
Қаратаўда бир мыц шыц бар.

***
Көбинеп көги көбирек,
Кбзбинен көги көбирек.

***

***
Есиктиц алдындагы сары аганды,
Мен бийлегх алмай, ким бийлей алады?

Кетпенниц басын басса,
Тийеди сабы басқа,
Ал егер сабын басса,
Тиххе ме басы басқа?

***
Орта қойдым,
Торта қойдым,
Торта қойдым,
Жорта қойдым.

***
Қара ғаргаларға,
Ала гарғалар уйир,
Ала тарғаларга,
Қара ғарғалар үйир.

***
Есен агам гөш асатады,
Гош асатса да бес аса гады.

***
Жақсы қайшы,
Кайсы қайшы?
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***

***

Бизде бес ала тандыр бар,
Нама сала алатуғынлар да бар,
Мал бага с1лахлгғынлар да бар,
Нап соға алатуғынлар да бар.

Қорада қой қартаяды,
Қартайса да,
Ақ қарабас қой қартаяды.

***

Шананымда сан қалтам бар,
Қай қалтамда сары матам бар?
Матам жалғыз, қалтам сансыз,
Тапқан алсын, матам даўсыз.

Өгелекте-төтелек,
Көк ешегин жетелеп,
Төребайдын тамыныц,
Үсти менен төтелеп,
Зымп етип шықтық та кеттик.

***

***

Бул қур емес, бул - ший,
Бул ший емес, сур ший.

Қызлардыц қәлем қашынан,
Бир бийгана қашырдым,
Бир бөдене ушырдым,
Әкемниц еккен мәшинен.

***

***

Оқыўға салақлар,
Тек китап барақлар,
Сабаққаалақлар,
Далага далақлар.

Мен апама салы ақлаттым,
Апам маған салы ақлатты.
***

***

**
- У ш ты , ушты.
- Ким ушты?
- Қысқыш ушты,
Қыш ушты.
- Қысқыш ушпас,
Қыста ушпас,
Ушса ушар,
Қус ушар,
Қашан қысқыш,
Қыш ушты?
***
Агама ат тағалаттырдым,
Жецгеме жалын тазалаттырдым,
Атама тақым жацалаттырдым,
Бәрин өзим қадагалап турдым.
**
Қарасынан көғи кәбирек,
Нағысынан ағы көбирек.
***
Қошқарбай қөраға кирип еди,
Қорада еки қөшқар турып еди,
Қошқарлар Қөшқарбайдағт үркти,
Қөшекец қөшқарлардан үркти,
Болағалды пышық басты,
Үркти, қорқты, қорқты, үркти.

Ары кетсе жигирма бес,
Бери кетсе он бес,
Он бесиц де тецелерсиз биз бенен,
Отагасы, исимиз жоқ сиз бенен.
***
Батнақ өгкелдеи,
Атлап өткенмен,
Атлап өткеннен,
Жаца жеткенмен.
***
От басында сөк төгилди,
Сөк төгилсе де, коп төгилмеди,
Ол сөкти шөпшеттирмегей,
Ш өпшеттирсе де, көп шөпшеттирмеғей.
***
Дәрьяныц аржағында бир жамбылша,
Бержағында бир жамбылша,
Сениц алған жамбылшац мылжа-мылжа.
***
Отынды шапсац шап, шапшац шап,
Отынды шапсац шап, шаққан шап.
***
Барыс ойнар, барыс ойнар,
Барыс қуйрығын шайнар,
Жалацаш атта қамшы ойнар,
Жаман қыздыц басында,
Сиркелер менен бийт ойнар.
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***
Қырда қоян, бозда қоян,
Қумалақ, қумалақ, қумалақшымыз,
Қумалағын бир жерге үйип,
Қумалақ, қумалақ, жумалақшымыз,
Қумалақ, қумалақ, қумалақшымыз,
Қоқақлама қумалақшымыз,
Шоқақлама қумалақшымыз.
***
Сегиз семиз серке,
Сегиз егиз ерке,
Сегизи де егиз,
Семизи де сегиз.
***
Ақ теке-аў,
Көк теке-аў,
Ақ текеге, қызлар-аў,
Суў берипсиз,
Көк текеге, қызлар-аў,
С }ў серпипсиз.
***
Бизиц Жексен,
Сексен шекпен сатып алды,
Сексенбай сатып алды.
***
Ала ғарбыз, қара ғарбыз,
Ала ғарбызды алдын жарғыз,
Қара ғарбызды кейин қалгыз.
***
Ала ғарбыз татлы ма?
Қара ғарбыз татлы ма?
Ала ғарбыз қатты ма?
Қара ғарбыз қатты ма?
***
Арқадан ушқан бир ақ қуў,
Қубладан ушқан еки қара қуў,
Ақ қуў тақ па?
Қара қуў тақ па?
**
Бир ақ шымшық,
Еки ақ шымшық,
Үш ақ шымшық,
Төрт ақ шымшық,
Бес ақ шымшық,

Алты ақ шымшық,
Жети ақ шымшық,
Сегиз ақ ш ымш ық
Тоғыз ақ ш ымш ық
Он ақ шымшық.
***
Бир пулдан не пайда, не мәипәәт?
Еки пулдан бар пайда, бар мәнпәәт.
***
Мен тротуарда т\?райын,
Сен тротуарда тура тур.
***
Бир астақта,
Еки астақта,
Үш астақта,
Торт астақта,
Бес астақга,
Алты астақта,
Жети астақта,
Сегиз астақта,
Тоғыз астақта,
Он астақта.
***
Бахыт балық алды,
Үйге барып алды,
Яқып балық алды,
Бир аў салып алды.
***
Сәдирбай салма газалай алмайды,
Қәдирбай алма тазалай алмайды,
Әкеси еки баласын да,
Тазалай алмадыц, деп жазалай алмайды,
Тазалай алмайды, жазалай алмайды,
Жазалай алмайды, тазалай алмайды.
***
Киятырған үш қыз кордим,
Қолларында үш қус көрдим,
Ҳә дегенде ушып кетти,
Үш қусты да ушқыш кордим.
***
Балық коп пе екен,
Халық көп ие екен?
Ҳәмме адам тек,
Балықты жеп пе екен?
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***

***

Тас тостаған ишинде,
Тас тастаған.

Биймоҳәлге не ҳәл керек?
Бир мәҳәлден өтисипсиз.
Енди сизге ие ҳәл керек?

***

***

Мәҳәлди^ ҳәм мәниси бар,
Биймәҳәлдиц не иси бар?
Жапалақ қус суқсыр илипти.
Жәие бир суқсырдан дәмеси бар.

Шүйк-шүйк, шөжелер,
«Қәне бизге гоже» дер,
Гөжени шөже ишеди,
Шөжелер гөже ишеди,
Гөжени шожелер ишеди,
Гоже ишеди, шөже ишеди.

***
Бир туттыч тамырын,
Түрп түртип тур ма?
Түрптиц тамырын,
Тут түртин '1у р ма?

***
Ж уманияз ағамньщ көлинде,
Алланияз ағамныц шөлииде,
Бес қарабас қара шымшық,
Шүмиседи, шығысады,
Шақақ урып күлиседи.

***
Көйлегиме сәдеп тақты,
Сәдепти Сәдет тақты,
Әдеп сәдепти Медет тақты,
Сәдет сәдепти шенеп тақты.

***
Дүгир, дүгир дигирман,
Ырғып миндим, секирип түстим.

**
Қарабай қара қасқа баспағын,
Қарабарақландырмаға апаратыр,
Мен де қара қасқа баспағымды,
Қарабарақландырмаға апаратырман.

***
Қайқы қара қәйин атамныц қутаны,
Ол да өзимниц қәйин атамныц қутаны.

***

***

Басымда қалпақ,
Қолымда қолғап,
Аяғымда байпақ.

Қалыц қарабарақтыц ишинде,
Ғарры қара байталлы,
Қарақалнақ ғарры киятыр.

***

***

Кок ылақты көп ылақтан бөлемен,
Көк шөпти кок ылаққа беремен.

Менде бар шалбар, сенде бар шалбар,
Неге сениц шалбарыцда шац бар?

***

***

Таярлап қазанды,
Сазанды писирдим.
Писирип сазанды,
Қазаннан түсирдим.

Булақ ақты,
Туўлап қақты,
Шуўлап қақты,
Булақ ақты.

***

***

Әмийна а/1маны,
Аманға атты.

Ақ ылақ аппақ па?
Ала ылақ аппақ па?

***

***

Иним, сен тротуарда тура тур,
Тротуарда 1ура турмасац,
Мен барып тротуарда тура турайын.

Үш кишм ишик пиштим,
Бес киши ишик пиштим,
Неше киши ишик пиштим?
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***

XXX

Жарастьщ ийти Қаплан,
Қабаўық ийт, оннан сақлан.

Тац азанда шымшықлар шырылдасты,
Уйқылап атырғанлар қурылдасты.

***

***

Базардан алдым ала боғжама,
Ол боғжаманы мен боғжамалай,
Ким боғжалайды.

Екеўиниц жасы шамалас,
Бириииц шашы - қара шаш,
Бириниц шашы - ақ шаш аралас.

XXX

Таўық суўықта тоца ма?
Суўықта таўық тоца ма?
XXX

XXX
Шай ишгим,
Май иштим,
Най шерттим,
Найды жай шерттим.

Қатара турған бес табақ,
Бар бәринде асқабак,
Бир табақ бар - бас табақ,
Бир табақ бар - тас тастабақ,
Қайсысы оныц бас табақ,
Бас табақ бар, сол тас табақ,
Бас табақ бар, сол бас табақ.

Анаў күни жаўын жаўды,
Апам сол күни саўын саўды,
Атам атыздан қа}>ын алды,
Жорамды ийт қаўып алды.

XXX

***

Ол кориигеи,
Шоқ торацғыл,
Шоқ торацғыл,
Көп торацғыл,
Корик торацғыл,
Көптен бар,
Шоқ торацғыл.

Қапы шыйқ етти,
Ғаз ғыйқ етти.
Агам Хийўаға барды,
Өзине керегин алды,
Азық-аўқат алды,
Енди нелер қалды?

XXX

***

Сары ала сазанныц,
Сағағынан илдирдим,
Сары-ала сыйырдыц,
Буғағынан илдирдим.

Шайханаға жыйиалды дослар,
Жыйналып ке}шллерин хошлар.

XXX
Тамара ханымныц тойында,
Тогыз мыц тогыз жүз,
Тоқсан тоғыз табақ тартылды,
Тойғанлар ҳәм тойды,
Тоймағанлар ҳәм тойды.
***
Алты бала,
Алты арба,
Алты сора,
Алты қора,
Алты бала,
Олар жора,
Жыйналыи,
Биргеликте,
Соқты қора.

XXX

***
Айсәнемниц досты Айдана,
Айданадан өтер қай дана?
***
Шырпы жақтым, от болды,
Күйип-жанып тттоқ болды.
***
Болды азан,
Әтирап тозац,
Анпақ болыпты,
Шацнан қара қазаи.
***
Гүлжан гүлге қарап күлимледи,
Гүмистей гүлге қонған ҳоррелер гүўилдеди.
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***

***

Гүллер жайнап тур,
Бүлбиллер сайрап тур,
Әтирапында,
Балалар ойнап тур.

Келдик жаца қонысқа,
Қальщ екен жоцышқа,
Қоныстағы жоцышқа,
Оралады қонышқа.

***

***

Ошақта от жоқ,
Шоқ тап, от жақ.

Қызыл жүзим же,
Жүзимди узигг же.

***

***

Бир қатар қада қада,
Қадаларды қатар-қатар қада.

Қурбан апам қурақ қурады,
Қурақ қурап керпе көкледи,
Қырық қурақлы корпе кокледи.

***

***

Шегиртке шырылдады,
Трактор дырылдады,
Мийнеттен шаршаған дийқан,
Қаттыға қурылдады.

Тайғанақта қай тай тайды,
Тағалатпаған тай тайды.
***

***

Тары ақла,
Тары ақлап,
Қапқа қапла.

Жаптан аққан ылай суу,
Жапға жүдә жағады,
Жаптьщ жақын жерлери,
Дым жагымлы болады.

***

Ескекти ескекши еседи,
Ескекши ескекти еседи.

Айқыз кесте тикти,
Кестесин түсте тикти,
Кеште тикти,
Көп кесте тикти.

***

***

Класта ақ пор бар,
Кок пор бар,
Көп пор бар.
Тақмақ ядла,
Ядқа ядла.

Шүкирбай шыққа шомылған шөпке
Шарланған шалғысын шық еткизди.

***

***
Сур инген сүринғен бе?
Сүринген сур инген бе?

***

***

Ащпылар излести,
Дүз гезди, из кести.
***
Апам отты көсе\^ менен көседи,
Көсе}> менен кесек-кесек тезек төседи.
***
Қойьгм бетте,
Қозым шетте,
Ойым көкте,
Қой ҳәм қозым
Тойды көкке.

Биреўи - көрикли жигит,
Бцреўи - бөрикли жигит,
Көрикли жигит зорықты,
Бөрйкли жигит қорқты.
***
Уқыплы бала,
Китапты түплеп таслады,
Уқыпсыз бала,
Китапты буклеп таслады,
Жумысын басқага жүклеп таслады.
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***
Ш өжелерим шөплесин бе?
Шөплесин де, шөп жесин бе?
Шөп жемесе, кет десин бе?
***
Есимбет еси кетип еснеп отыр екен,
Ол несине еси кетип еснеп отыр екен?
***
Қырық сан қацғайлыиы қайғырғанша,
Он санаў иоғайльщды ойласац-о?!
***
Ядлап тақмақ,
Ядқа айтсақ,
Ядқа тақмақ
Ядла тақ-тақ.
***
Бала пышықты ана пышық,
Ана пышықты ала күшик,
Ала күшикти қара күшик,
Талайман деп барар ушып.
***
Алманы алып ектим,
Ерикти терип ектим,
Алма еккенде барып ектим,
Ерик еккенде келип ектим.
***
Жаўын жаўып киятыр қар аралас,
Бир топ қызлар киятыр ул аралас,
Таўға қайыц питеди тал аралас,
Падалы мал киятыр тана аралас.
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ҲӘЙЙИЎЛЕР
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳәй, қуслар,
Уяцыз қайда, байхуслар?
Бөпем менид уйқылапты,
Уяда қайтыд, ҳәй, қуслар.
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳәй, қуслар,
Үйидиз қайда дәрўишлер?
Турсам, сәҳәр болыпты,
Бөпем уйқысы қаныпты.
* XX
Ҳоййиў, ҳәййиў, ҳәййиўим-ай,
Гүл ишинде бир гүлим-ай,
Буғырдағы бүлкилдеп-ай,
Бағларда сайрар бүлбилмм-ай.
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳөййиўим-ай,
Күн ишинде сәўирим-ай,
Ҳәркимнид бир заманы бар,
Сенид де келер дәўирид-ай.

Жуўырсад да, жортсад да,
Халқыда болғыл пәрмана.
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳайясы,
Козимнид ағы-қарасы,
Уўайым-қайғы ойлатпас,
Алланыд бергеп баласы.

Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳайясы,
Уйқылап жатыр баласы,
Талбесигин тербетер,
Ҳәййиў айтып аиасы,
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳәййиў-ай.
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳайдасы,
Қашан тийер пайдасы,
Аман-есен ер жетсе,
Сонда тийер пайдасы,
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳәййиў-ай.

***
Ҳәййиў, ҳоййиў, ақ бөпе,
Ҳәййиўлейин, жат, бөпе,
Ағад келсе, ас писер,
Астыд дәмин тат, бөпе.

Ҳоййиў, ҳәййиў, ҳәй қуслар,
Үйлерид қайда байғуслар,
Тадлар атып қалыпты,
Бопем уйқысы қаныпты,
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳәййиў-ай.

Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳәй бөпе,
Қой сойылды, ай бөпе,
Қуйрықмайдан аўыз тий,
Қуўырдаққа той, бөпе.

XXX

Ҳәййиў, ҳоййиў, ҳәл болғай,
Балам менид бай болгай,
Әўлийе-пирлер қоллағай,
Аз доўлетим мол болғай!
* XX
Ҳәййиў, ҳәййиў, аллам яр,
Аллам болғай саған яр,
Ҳәййиўлер айтсам өзиде,
Сөзлеримди уғып ал.
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳәллай-ай,
Ҳәййиў тыдлар балам-ай,
Бол-бол бала, бол бала,
Болмағайсац шалағай.
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳәй дана,
Данадан дана ай бала,

Ҳоййиў, ҳәййиў, ақ бопем,
Қоиақ келсе, тақ бопем,
Қонақтыд жолы уллыдур,
Қораға қарай шап бопем,
Ҳәййиў, ҳәййиў', ҳәййиў-ай.
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳой балам,
Ҳайярлықты қой балам,
Қорадды бир көр балам,
Қой семизип сой балам,
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳәййиў-ай.
Ҳоййиў, ҳәййиў, асыдиан,
Анад сыйпар басыцнан,
Жақсылардан үдги ал,
Ер жигит бол жасыднан,
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳәййиў-ай.
* X*
Ҳәййиў, ҳәййи)', балам-ай,
Айлансын сеннен апац-ай,
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Аяғыцды ацлап бас,
Бас билмеген танам-ай.
Ҳәййиў, ҳәййиў, балам-ай,
Ақлы-ҳуўшым, санам-ай,
Анацныц сөзин уққайсац,
Кишкене ғана данам-ай.
Ҳоййиў, ҳәййиў, айданақ,
Айданағым айдан ақ,
Ақыл болсын жолдасьщ,
Алланыц өзи қолласын.
* * х

Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳәййиў-ай,
Ҳәййиўди билген жаным-ай,
Аймалап сени сүйгенде,
Анацныц болар кеўли жай.
Ҳәййиў, ҳәййиў, аймагым-ай,
Қолымдағы оймагым-ай,
Палдан татлы мазасы,
Аппақ гана қаймағым-ай.
Ҳоййиў, ҳәййиў, аппагым-ай,
Аппақ ғана ақпалым-ай,
Алласы өзи яр болғай,
Ашылғай балам, ыгбалын-ай.
* *X
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳәй жаным,
Суў ишинде маржаиым,
Кеўлимдеги л<әў'ҳарым,
Қолымдағы гәўҳарым.
Ҳәййиў, ҳәййиў, ҳәўишим,
Сөз ишинде сәўишим,
Әдиўлеген гүмисим,
Түрли-түмен жемисим.
Ҳәййиў, ҳоййиў, аппағым,
Гүл игаинде жарпағым,
Алласы берген алтыным,
Алтыннан да артыгым.

Ҳәййиў, ҳәййиў, ақ боке,
Алласы берген ақ бөпе,
Аялайын, уйқылай ғой,
Буйыгып гана жат бөие.

* XX
Ҳәййиў, ҳәййиў, қарагым-аў,
Қара бир көзли шырағым-аў,
Қанша татсам тоймайтугын,
Қанттан татлы торағым-аў.
Ҳәййиў, ҳәййиў, аппағым-аў,
Алтытшан зерли қалпагым-аў,
Ҳәммеии бирдей ойлайтуғын,
Ақылы артық томпағым-аў.
Ҳәййиў, ҳәййиў, журыным-аў,

Қызлар қойған тулымым-аў,
Азанлы-кеш ойнайтугын,
Қулдыраўық қулыным-аў.
Ҳоййиў, ҳәййиў, ҳәй, балам-аў,
Шапқылаған тай балам-аў,
Шапқылаўын қоймайтугын,
Шабандозым, шабарым-аў.
Қой, қой бөпем, қой бөпем-аў,
Қой семизин сой, бопе.м-аў,
Қуйрықмайдан асап-асап,
Қуунлрдаққа той, бопем-аў.
***
Ҳәўўий, аллай, ықтыяр,
Ҳәрнәрсепиц ўақты бар,
Еректе бир терек бар,
Тас бадыяда бөрек бар,
Ҳәўўий, аллай, ықтыяр,
Тас бадыяда бөрек бар.
Ҳоўўий, аллай, ҳей жигит,
Қызыма келер ер жигит,
Ер жигитлер ишинен,
Қагып кетер бир жигит,
Ҳәўўий, аллай, ықтыяр,
Ҳәрнәрсениц ўақты бар.

***

Ҳәййиў, ҳәййиў, ақ бөке,
Ҳәккеден де сақ бөке,
Ақ бесикке бөлейин,
Аяғьщ созыи ж ат бопе.

Ҳәўўий, аллай, алласы,
Ҳәййиўлейди анасы,
Ҳәййиў айтқан ўагында,
Уйқылап қалар баласы,
Ҳәў}'ий, аллай, ықтыяр,
Ҳәрнәрсениц ўақты бар.
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***
Ҳәўўий, аллай, ықтыяр,
Ҳорнәрсениц ўақты бар,
Үй артында терец бар,
Шекершеде бөргец бар,
Ҳә\уий, аллай, ықгыяр,
Шекершеде бөргец бар.
Ҳәўўий, аллай, әкеси,
Уйқылап қапты бөкеси,
Уйқылаганы шын екен,
Қозғалсын енди шешеси,
Ҳәўўий, аллай, ықтыяр,
Ҳәрнәрсеииц ўақты бар.
***
Ҳайя, ҳайя, ҳайдасы,
Қашан тийер пайдасы,
Қыс тиймесе, жаз тийер,
Қарағымньщ пайдасы.
Ҳайя, ҳайя, қуўатым,
Қайларда қалды елатым,
Қырық мыц үйли қыятым,
Қырўар үйли қоцыратым.
* **
Ҳайя, ҳайя, алпағым,
Қызлар кийер қалпағын,
Журт сүймесе, сүймесин,
Өзимниц сүйген томпағым.
Ҳайя, ҳайя, аппағым,
Алладан сорап тапқаным,
Журт не десе, не десии,
Озимниц ғана шаққаиым.
* * *

Аллай, аллай, алласы-ай,
Алланыц берген баласы-ай,
Пәрўардигардыц ийгени-ай,
Пайғамбардыц сүйгепи-ай,
Ҳәллай, ҳәллай, ҳәллалай.
Аллай, аллай, алтыным-ай,
Алтыннан да артыгым-ай,
Айланайын гүмисим-ай,
Айында писер жемисим-ай,
Ҳәллай, ҳәллай, ҳәллалай.

Ҳәйясып таўып айтқанда,
Уйқыламас-а}> қахг балац,
Ҳәййиў, алла, ҳәййиў-ай.
***
Ҳәййе, ҳәййе, ҳәйдекен,
Бөкем меыиц қайда екен,
Жүрген жерин сорасац,
Ағасы менен гойда екен,
Тойда болса, тойласын,
Қызлар менен ойнасьш.
Ҳәййе, ҳәййе, ҳәйдекеп,
Бийкем мениц қайда екен,
Жүргеи жерин сорасац,
Апасы менен тойда екен,
Тойда бо/хса, тойласын,
Қол орамалым жоймасыы.
* хх

Ҳәййе, ҳәййе, ай бөпе,
Айдай сулыў жан бепе,
Апасы тойға кеткенде,
Уйқылап гана қал бөпе.
Ҳәййе, ҳәййе, ақ бөпе,
Белбаўывды тарт бопе,
Апасы тойдан келгенше,
Жыламай ғана жат бөпе.
Ҳәййе, ҳәййе, ҳойнений,
Ҳәййе, жаным, ҳойлелий,
Айтқаиды угып алыпты,
Аппагым уйқылап қалыпты.

XXX
Асгтапдагы жулдызым, ҳоллай,
Жагамдағы қ}шдызым, ҳоллай,
Шашгенемниц тарағы, ҳәллай,
Козгенемниц қарағы, ҳоллай,
Жүзгенемниц жанағы, ҳәллай,
Жүрегимниц парагы, ҳәллай,
Ҳәллай, ҳәллай, ҳәллалай.

XXX
Ҳәллай, ҳәллай, ҳәллалай,
Байлар қонар далаға-ай,
Агасы буныц баладай,
Бабалар өзи қоллагай.

***
Айнаиайыи, ай балам,
Туўысы зор тай балам,

Ҳоллай, ҳоллай, ҳәллалай,
Агасына усар баланы-ай,
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Балам мегащ ер жетип,

О т басында ойнағым-ай,
Боталағым, айя, айя!

Ели-журтын қорғағай.
***

**

Ҳәллай, ҳәллай/ ҳәллеси,
Ханньщ қызы қәлеси,
Бийдиц қызы жецгеси,
Ийилип сәлем бергенде,
Сылдырласар теигеси.

Айя, айя, балам-аў,
Айлансын сеннен анац-аў,
Ашылғах! бағыц, ыгбалыц,
Алланыц өзи панац-аў.
Ах1лапах1ын ақ ботам-аў,
Ақ бесикте жат ботам-аў,
Ағац келсе алдыцпан-ай,
Алақахйлап тлап ботам-аў.

Ҳәллай, ҳәллай, ҳәллеси,
Төрениц қызы бөлеси,
Хожаныц қызы әммеси,
Қосыла қалса, о неси,
Сыбырласар ҳәммеси.

***
Айя, айя, ай болгай,
Қозышағым қой болгай,
Қуйрхлқ-жалы жетилип,
Қулыншағым тай болғай!

***
Айнанайын аппағым-ай,
Қозы жуннен қалпағьщ-ай,
Талапларыц таўдай болып,
Жангай бир ығбал-багьщ-ай,
Айнанайын қозышам-ай,
Нурлы бир көзли қундызшам-ай,
Қарацгы түнде жарқырап-ай,
Жақты берер жулдызшам-ай.
***
Айя, айя-ах'1, аппағым-ай,
Қулдырацлаған томпағым-ай,
Ай-күним, ығбал-бағым-ай,
Қудыншағым, айя, айя!
Айя, айя-ай, аймағым-ай,
Бозларда өскен тайлағым-ай,

Айя, айя, ай болғай,
Аз дәўлетим мол болгай,
Қосалақ улым ер жетип,
Қоша-қоша той болғай!
***
Айя, айя, ай бөпем,
Айнанайын жан бопем,
Асымныц алды азығым,
Аўзымдағы пал бөпем.
Айя, айя, ай теклим,
Ай тулғалы хан теклим,
А й тамғалы қоцырым,
Айбықәддем қәндеьслим.
ТЕРМИШ ЛЕР

Алалай менен булалай,
Ат болмай ма жорға тай,
Бизиц бала ер жетер,
Жаў-жарағы сайма-сай,
Ҳәи-әц-әц..., ҳәц-ен-әп-ай!

Аманбайдыц ада аты,
Айдарҳадай айбаты,
Ж аўды көрсе жайнайды,
Аўызлығын шайнайды,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...

*

* **

Аманбайдыц ала а гы,
Қолтығында қанаты,
Аманбай жаўға кирғенде,
Жарқылдайды полаты,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай.

Айдыў, айдыў, айда бар,
Айдаи арыў қахада бар,
Айды мақтап нетейин,
Ай баламнаи пайда бар,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай.
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Айдыў, айдыў, айдайды,
Алла-я балам қандайды,
Арқадан келгеп жаўларды,
Алдына салып ҳайдайды,
Ҳәпцай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...
***
Алла-ҳа, алла-ҳа, алайын,
Аллалап жолға қарайын,
Қалаға кеткен ағаады-ай,
Қайлардан ғана табайын,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...

я- * я-

Айдыў, айдыў, ай кайда,
Айдан түсер нур қайда,
Едил қайда, ел қайда,
Едилге жетер күн қайда,
Жайық қайда, жай қайда,
Жайыққа жетер ҳал қайда,
Жалацаяқ сорлыга-я,
Жацқалақсыз жол қайда,
Ҳәццай, ҳоццай, ҳоц-ә-цай...
***

Алағат булт ай болмас,
Алац кеўилим жай болмас,
Алты улыстыц баласы,
Алпагыма сай болмас,
Ҳоццай, ҳонцай, ҳәц-о-цай...

Айдыў, айдыў, ай қалды,
Жацадәрья - жай қалды,
Қуўан дегеп сай қалды,
Бала-шағампыц азығы,
Боташы ғы м ныц қа з ығы,
Жийде менен тал қалды,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...

>{•Я- Я-

Я- * Я-

Айдыў, айдыў, айдыў ҳақ,
Айланайын алпыс бап,
Алпыс баптыц сағасы,
Алты арыстыц агасы,
Айлансын өзи Арыслан бап,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...

Бийиў, бийиў, бир жилик,
Бир жилигим тоқлышақ,
Тоқлышағым топ қозы,
Топ қозышақ - өли қыз,
Өли қызым - тири қыз,
Алла берген алғыншақ,
Алдымда ойнар қулыншақ,
Ҳәгщай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай....

* X-

* * *

Алла-ҳа, алла, алла яр,
Алламныц болғай пири яр,
Әлий минген дүлдилдиц,
Арқасында меци бар,
Әмиўдеги мол суўдыц,
Асып бир өтпес сеци бар,
Әзелден тоғдир белгили,
Адам-адамныц теци бар,
Ҳоццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...

я- * *
Бай баласы байға усар,
Бийиц-бийиц тайға усар,
Бий баласы бийғе усар,
Бийик-бийик белге усар,
Бизиц бала кимге усар,
Беглигин бузбас ерге усар,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...
Я- Я'

я- я- я-

Айдыў, айдыў, ай жүрер,
Ай изинен-ай күп жүрер,
Аяқта баўы шешилсе,
Ай баласы бул жүрер,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...

Жети атасын билген ер,
Жети журттыц ғамын жер,
Бир атасын билген ер,
Бир басыныц ғайын жер,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...

* * *

Я- * *

Алтын да тас, тас та тас,
Алтын бирақ басқа тас,
Алтынға алтын қосылса,
Артығын алып тасламас,
Ҳәцнай, ҳәғщай, ҳәц-о-цай...

Байыў', байыў, бай балам,
Байырына бар балам,
Байшынарга мин балам,
Байшубарды сүр балам,
Ҳоцнай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...
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Коп тоғайды аралай,
Келе берди көп ногай,
Кәмбил пирлер яр болып,
Тилегин берди бир қудай,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...

Байыу, байыў, бай бадам,
Байрық қызьщ ал балам,
Байырьща байрақ тик,
Байрац-байрац жүр балам,
Ҳәццай, ҳоццай, ҳәц-ә-цай...
* >{•*

Ашыў деген ағын суў,
Алдын ашсац аркырар,
Ақыл деген айдын суў,
Алдын тоссац, тоқырар,
Ҳәццай, ҳәнцай, хәц-ә-цай...

Байыў, байыў, бай қуслар,
Байырыц қайда байғуслар,
Балама уйқы келипти,
Баяўлап ушып ҳәй қуслар,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-о-цай...

* * *

* * *

Қыран қустыц бадасы,
Қыяда болар уясы,
Қыяга қарай сел барса,
Қыйналып желер анасы,
Ҳоццай, ҳоццай, ҳәц-о-цай...

Қырымда қарай халқымныц,
Қырық батыр еди ағасы,
Қырық адыр еди сагасы,
Қайыцдай еди тулгасы,
Қайысган еди жағасы,
Қырықлан жаўға атланса,
Қыргынлар болды арасы,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-э-цай...

Қыргый қустыц баласы,
Қыянда болар уясы,
Қыянды тодай сел алса,
Қыйғырып келер анасы,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...

***
Айдыў, айдыў, айданас,
Аталы туқым айнымас,
Атадан алтаў туўганныц,
Атқан бир огы жацыдмас,
Адамзаттыц жамапы,
Ағайин-баўырын танымас,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳоц-ә-цай...

Қамшыр қустыц баласы,
Қамыста болар уясы,
Қамысгы орай сел алса,
Қамсығып жүрер анасы,
Ҳоццай, ҳоцнай, ҳәц-ә-цай...
** *

* * *

Мүйтен-қоцырат суў жайлар,
Қытай-қыпшақ қыр жайлар,
Кенегес-мащ ыт бир жайлар,
Бизин, ю ш ш ақ той саўып,
Алты арыстан қыз сайлар,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...

Айдыў, айдыў, ай отпес,
Ай өтсе де күн отпес,
Едил қатпай ел кетнес,
Едиге өлсе, ким кетпес,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳоц-ә-цай...
***

***

Айдыў, айдыў, ар керек,
Арлы адамға пир керек,
Адтын жығац болса да,
Айжаға менен жец керек,
Айтыўлы батыр болсац да,
Арқацда турар ел керек,
Ҳәццай, ҳоццай, ҳәц-о-цай...
* *

Мүйтен-қоцырат жол баслар,
Қытай-қыпш ақ қол баслар,
Кенегес-мацғыт той баслар,
Бизиц бала ғоддаслар,
Ҳоццай, ҳәццай, ҳәц-о-най...
***
Айдыў, айдыў, аяц бар,
Аяцға жайлы маяц бар,
Желмая мипип жер шалган,

*

Сыпсыц, сыпсыц қарағай,
Қарағайды көп тоғай,
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Асан Қайғы бабац бар,
Алты арысқа сын берген,
Аналықтай мамац бар,
Ҳәццай, ҳоццай, ҳәц-ә-цай...
* * хАлалай менен булалай,
Ат болмай ма жорға тай,
Ел қәдирин ер билер,
Ертеде отти Ер Ногай,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цахғ...

Жылқышы қустыц баласы,
Жылғада болар уясы,
Жылгаиы солай сел алса,
Жуўырып келер анасы,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...
Жапалақ қустыц баласы,
Жапанда болар уясы,
Жапапды жәўлай сел алса,
Жанығып күйер анасы,
Ҳоццай, ҳоццай, ҳоц-ә-цай...

* **

Бозторғай қустыц баласы,
Бозацда болар уясы,
Бозацды бойлай сел алса,
Бозғып бир булер анасы,
Ҳоццай, ҳоццай, ҳәц-э-цай...

Сандыўғаш қустыц баласы,
Сайларда болар уясы,
Сайларды саўлай сел алсгқ
Сарсылып жүрер анасы,
Ҳәццай, ҳәццай, ҳәц-ә-цай...

СӨЗЛЕМЕЛЕР
-

Аға қоне, коне?
Әпе, ага, әне!
Аиа, қәне, апа?
Мине, апа, мине!

***
-

Әжага қәне, әжага?
Әне, әне, ожага!
Эжапа, қоне, әжапа?
Мине, мине, әжапа!

***
-

Басы қәне, қоне?
Мине, мине. мине!
Щашы, қәне, қәне?
Мине, мипе. мине!

***
- Мынаў не?
- Бас!
- Мынаў не?

- ШашГ
-

Мыиаў не?
Мурын!
Мынаў не?
Ерин!

***
- Мына}' не?
- Мацлай!

- Мынаў не?
-Тац лай !

-

Мынаў не?
Тамақ!
Мыиаў пе?
Буғақ!

***
- Минекей - қол, минекей - бармақ,
- Мынаў - билек, мынаў - шығанақ.
***
-

Әнекей, қой.
Мо-әҳо! - дейди.
Минекей, ешки.
Бә-әҳә! - дейди.

X- X- я-

Әнекей, сыйыр.
Мө-өө! - дейди.
Мииекей, түйе.
Бо-оо! - дейди.

* х* х*
-

Қойлар қәйтеди?!
Қойлар мацырайды.
Сыйырлар қәйтеди?!
Сыйырлар мөцирейди.
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X* *
- Көп-коп сыйырларды не дейди?

* XX
-

Мынаў, пышық.
Мияў-мияў! - дейди.
Мынаў, көпек.
Ўәў-ўәў, ўәў! - дейди.

- Пада.

- Көп-көп жылқыларды не дейди?
- Үйир.

** *

-

Әне, таўық.
Ғоқ-ғоқ! - дейди.
Әнекей, ғаз.
Ғацқ-гапқ! - дейди.
Әне-әне, үйрек.
Ғарқ-ғарқ! - дейди.

X X X

- Көп-көп түйелерди не дейди?
- Тобыр.
X X X

- Көп-көп қусларды не дейди?
- Шоғыр.

XXX

Қойдьщ төли - қозы,
Ешкиниц толи - ылақ,
Сыйырдыц төли - бузаў,
Түйениц төли - боталақ,
Жылқыныц төли - қулыншақ.

*

X X

- Көп-көп кийиклерди не дейди?
- Келе.
X X X

- Көп-көп ешеклерди не дейдрх?
- Мацғула.

* *X

X X X

Адам - жуўырады,
Жанлық - өреди,
Жылқы - шаўады,
Түйе - желеди,
Мал - жортақлайды,
Ешек - жорғалақлайды.

- Коп-көи қасқырларды пе дейди?
- Тода.
X X X

- Коп-көн жыланларды не дейди?
- Орда.

* *X

- Көп-көп қойларды не дейди?
- Сүриў.

***
- Көп-көп қуртларды не дейди?
- Қорда.

АПДЫРМАШЛАР
Кеўиллендириўши айдырмашлар
Айдыр, айдыр, айдырмаш,
Кисеси толы қуўырмаш,
Жейин десе тиси жоқ,
Кишеси менен иси жоқ.
Айдыр, айдыр, айдырмаш,
Уўысы толы қуўырмаш,
Қуўырмашын алайық,
Қалтамызға салайық.

Жылама бөпем, жылама,
Жилик шағып берейин,
Уўысыцды толтырып,
Мах1 ын қагып берейин.

XXX
Айдыр, айдыр, айдыр,
Айдыўлатып кедейин,
Айдыны артық балаға,
Айдырмаш айтып берейин

XXX
Айдыр, айдыр, айдайды,
Ай бөпем мениц қандайды,
Жилик шағып бермесем,
Жылағанын қоймайды.

Жылама бөпем, жылама,
Жилик шағып берейин,
Жийек қустыц қуйрыгын,
Жипке тағып берейин.
www.ziyouz.com kutubxonasi

465

* XX
Жылама бөкем, жылама,
Жилик шағып берейин,
Жапалақтьщ жуп пәрин,
Жағаца тагып берейин.

Жулдызы туусып солынан,
Жоқларым болсыи қырсығы,
Жолдан қаш бәле, жолдан қаш!

XXX

Жылама бөкем, жылама,
Жилик шағып берейин,
Жигит адам жылай ма,
Және шағып берейин.

Айдыр, айдыр, ай келер,
Айлаўдан шаўып тай келер,
Ағасы жолдан бул келер,
Айпат бир косик әкелер,
Айдыр, айдыр - айдырмаш!

**X

XXX

Айдыр, айдыр, айдыр,
Тасбақаны-ай сойдыр,
Тасбақаньщ шанағын,
Тостақ қылып қойдыр.

Айдыр, айдыр, ай дәкем,
Ай дәкем мениц қайда екен?
Адыр да адыр қырда екен.
Қырларда неғып жүр екен?
Қызғалдақ терип жүр екеи.
Қызғалдағы бар қолында,
Қызларға ерип жүр екен,
Қудай, қудай, қудай-ай!

Айдыр, айдыр, айдыр,
Тастабақты қойдыр,
Тасқазанда сүт толы,
Тостағьщды толтыр.
Айдыр, айдыр, айдыр,
Тары түйип берейин,
Тостағьщда та\7сылса,
Тағы түйип берейин.

XXX
Жылама бөпем, жылама,
Жылан кеўлин қалды ма,
Жылама бөпем жылама,
Жылқы жылыц алдыцда.

XXX
Айдыр, айдыр, ай дәкем,
Ай дәкешим қа11да екен,
Алай-алай таўда екен,
Алай таўда нетеди-ай,
Алма терип жүр екен,
Алмалары-ай зор екен,
Алайыда-ай тур екен,
Қызыл алма қолында,
Қызлар оньщ соцында,
Қудай, қудай, қудай-ай!
* * *

Айдыр, айдыр, айдырмаш,
Айдырмаш сөзи айнымас,
Айлансын айдай баладан,
Алла-я балам, қолыц аш,
Алласы өзиц жөлын аш,
Айлары туўсын оцынан,

XXX
Айдыр, айдыр, ай дәкем,
Ай дәкем мениц қайда екен,
Жүрген жерин сорасац,
Ағасы менен тойда екен,
Төйда болса тойласын,
Тец-тусы менен ойнасын,
Түпәй, түпәй, түпәй-ай!
**х
Айдыр, айдыр, айдырмаш,
Ай бийкешим талдырмаш,
Ақ бекшигим албырақ,
Аяқ та қолы қалтырақ,
Айыц-ғайыц қолдырмаш.
Ана бир жақта жал бар,
Мына бир жақта жол бар,
Ана)> туста барыс бар,
Мынаў туста ғырыс бар,
Ана кәрада түлки бар,
Мына кәрада күлки бар,
Мында, мында, минекей!

XXX
Айдыр, айдыр, ай бийкем,
Ай бийкем мениц қайда екен,
Жүрген жерин сорасац,
Апасы менен тойда екен,
Тойда болса тойласын,
Топ-топ жүрин ойнасын,
Түпәй, түпәй, түпәй-ай!

30 - Қарақалпақ фольклоры
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Мипәўйерде сыйыр бар,
Минийерде жылқы бар,
Минийерде күлки бар,
Мине, мине, минекей!

Айдыр, айдыр, айдасы,
Қайларға кеткен ағасы,
Қырларға кеткен ағасы,
Қырда косик коп екеп,
Қасқыр деген жоқ екен,
Қудай, қудай, қудай-ай!

***
Айдыр, айдыр, ай ермиш,
Айдай уғлаи бар ермиш,
Ай дийдарлы уғланныц,
Ақ отаўы бар ермиш,
Ақ отаўдыц баўырыпда,
Ақ әйшеси бар ермиит,
Ақ әйшеси жанында,
Ақ кишеси бар ермиш,
Ақ кишеси алдында,
Ақ кисиси бар ермиш,
Ақ кисиси қолында,
Ақ кесеси бар ермиш,
Ақ кесеси-ай ишинде,
Ақша алма бар емиш,
Ақша алма - сизики,
Аппақ бала - бйзики!

***
Айдыр, айдыр, аймекен,
Шекер ме екен, палмекен,
Шаўып та келер бәйгиден,
Шүкирим мениц таймекен!
***
Айдыр, айдыр, ай дияр,
Айдыр деген бай дияр,
Айры екен айрымаш,
Ау1ақаныц жай дияр:
Мыпаманда ой бар,
Мынаманда қой бар,
Минәўерде қглр бар,

Үрейлендириг/ши айдырмашлар
Айдыр, айдыр, ай дейди,
Ай-ҳай бала, ҳай дейди,
Айдарыньщ жели бар,
Астында толы зери бар,
Айдарҳа деген бар дейди.
Айдыр, айдыр, ай дейди,
Ай-ҳай бала, ҳай дейди,
Тастан болған басы бар,
Тоқсанға шыққан жасы бар,
Тасырақ деген бар дейди.
Айдыр, айдыр, ай дейди,
Ай-ҳай бала, ҳай дейди,
Мадлайында көзи бар,
Майқуйрықта бизи бар,
Марамық деғен бар дейди.
***
Айдыр, айдыр, ай екен,
Алалай деген таў екен,
Алалай таўын жайлаған,
Албаст деген жа\^ екен.
Албаег, албаст желеди,
Албаст жетип келеди,

«Бобихг, бобий», - дейди,
Бөбейлерди жейди.
** *
Айдыр-а айдыр дейди,
АДдарлы батыр дейди,
Айдарлы батыр жолындст,
Айдарҳа жатыр - дейди.
Ахтдыр-а айдыр дейди,
Арбайды екен - дейди,
Жылай берген баланы,
Жалмайды екен - дейди.
***
Айдыр, айдыр, бүй бар,
Ай далада бир үй бар,
Үй сыртында ший бар,
Ший ишииде бүжий бар.
*

*

*

Топпым, топпым - горқады,
Топпымпап қызым қорқады,
Келе ғой топпым қасыма,
Кийип алайыншы басыма,
Ахтдыр, айдыр, айдырмаш!
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СҮЙМИШЛЕР
Ер балага арналган суймишлер
Қудай, қулай, ақудай!

***

***
Аллай, аллай, аялақ!

Аллай, аллай, алдырған,
Алғанда қолыц талдырган,
Сүгггенде мийриц қандырган!

***

***

Қас, қас, қасексц!

Аллай, аллай, арланым!

Шөжегим - шөжек,
Шопшегим - шопшек,
Тыцласа шөпшек,
Сүйейин шөп-шөп!

***

***

Алпай, алпай, алпамсам!

Анасыныц ас пышағы,
Атасыпыц ақ пышагы,
Аппа, аппа, апышағы!

***

***
Қушақ, қушақ, ай қушақ!
56 >6 Ч'
Аиасыпьщ дәрмаиы,
Алладап алгап пәрманы!
***
Амаиат, дәрмаиат,
Ақнабат, палнабат!
нАиасыньщ дәрманы,
Атасыпыц дәриманы!
***
Анасынын ас нышагы,
Атасыньщ қус пышагы!
***
Атасыньщ айбалтасы,
Жаныныц жанқалтасы!
***
Алласы берген ай бала,
Жасаган берген жан бала!

Н
- >(•*
Аллатааламтплц бергени,
Ийесиниц ғана ийгени!

X* *
Аллай, аллай, айдыным,
Алласы бергеи сейдиним!

X*&
Алла берген-ай алсын деп,
Алғанда-ай қолы талсын деп..
***
Айлансын дейди-аў өзинен,
Толғансын дейди-аў өзинен!
«X
Л
Л
*- *А
*
Аллай, аллай, алтаны,
Алпарлардыц султапы!
* * *•
Айнанайын ай сары,
Айянлардыц жайсацы!

***

***

Алла, алла, алладан,
Алласы берген баладан!

Ерке, ерке - еркешим,
Ер ишире серкешим!

«•* *

***

Бәлиў, бәлиў - бәлекей,
Болекей деген минекей!

Қара бир қара қаргасы,
Қарадан туўған даргасы!
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XXX

Қарга, қарға - қарғалақ,
Қарағым мегшц қардан ақ!

Өжеги, өжеги,
Бөжеги, бөжеги,
Гол<еги, гөжеги,
Шөжеги, тттожеги!

***
Анасыньщ шын қарғасы,
Атасыныц мыцқарғасы!

XXX
Ушагы, ушагы,
Ушады, ушады,
Ушады, ушады,
Қушады, қушады!

***
Шойдыгы, шойдығы,
Тондығы, тондығы,
Дондығы, дондығы!

***
Бозыгым, бозығым,
Божыгым, божығым,
Қожығым, қожығым,
Қонжығым, қонжығым!

***
Ала тай, була тай,
Алласы берген балатай!

XXX

***

Бүлбили, бүлбили,
Сүмбили, сүмбили,
Дүмбили, дүмбили,
Шүмбили, шүмбили!

Бала, бала, балақай,
Бас билмеген танақай!
* хх

XXX

Арда, арда, аратым,
Арыс басы қоцыратым!

Томпағым, томпағым,
Қомпағым, қомпағым
Помпағым, помпагым,
Шомпагым, шомпағым!

***
Аллай, аллай, ацғыты,
Ацғытқа шабар мацғыты!

Қушақ, қушақ, аш қушақ,
Қыпшақ, қыпшақ, уш қыпшақ!
***
Алы, алы, алпағы,
Алпағыдан қалпағы!
*

х

*

Апақ, апақ, апақғанам,
Апақганам, анпақғанам,
Аппақғанам, алпақғанам,
Алпақғанам, балпақғанам!

XXX
Бала, бала, балдырған,
Алсац қолыц талдырған,
Сүйсец мийриц қандырған!
* XX
Бопайы, бопайы,
Топайы, топайы,
Шопайы, шопайы!

XXX
Бәлиў, бәлиў, бәлекей,
Бәлекейим ербегтер,
Бесигинен алғанда,
Бәримизге еркелер!
* X- *
Бәлиў, бәлиў, бәлекей,
Бабасы буныц қәнекей,
Бәлиў, бәли\>, бәлекей,
Мамасы буныц қәнекей!

XXX
Бөпелеги ким екеп,
Бөкелеги ким екен,
Бәлекейи ким екен,
Тәнекейи ким екен?!

XXX
Бала, бала, балпақ,
Балпақ та балпақ,
Жайыл бала жалпақ,
Ж алпақта жалпақ!
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***

Аллай, аллай - алласы,
Алланыц берген баласы,
Пәрўардигердиц ийгени,
Пайғамбердиц сүйгени!

Айланайын дегенде,
Аўыл көшип баратыр,
Айдарынын басынан,
Даўыл есип баратыр!

***

* XX

Анары да нәри,
Ақудайдьщ бары,
Анасыньщ жаны,
Ақ буўдайдыц наны!

Айланайын дегенде,
Айлар көшип баратыр,
Толғанайын дегенде,
ТауЪгар көшип баратыр!

* XX
Алла, алла, алпағым,
Алпалаған қалпағым,
Өзгелерде исим жоқ,
Өзим сүйгеи аппагым!

***
Суўатқа кийик келеди,
Суў ишкен соц өреди,
Сүтти көрген бөкешим,
Сүт ишкен соц күледи!

**

Алпы, алпы, алпарьш,
Арқыраған тулпарым,
Атасын алып ушар ма,
Алтынқанат суцқарым!
>«•* *
Алпац, алпац, алпарым,
Айлаўдан келген ту7лпарым,
Алты арыстыц ишинде,
Айдынлы гуўған күнқарым!
***

***
Тарлан деген қус болар,
Тартсац жүни бос болар,
Тәй-тәй жүрсе бөкеси,
Тәтиши әбден мәс болар!
***
Улым, улым, улыншақ,
Улыншағым уғыншақ,
Уйқысы қанды дегенше,
Ушып турар қулыншақ!

Айианайын айманым,
Уйғыр менен найманым,
Жалайырым, қыятым,
Жалпы ишинде зыятым!

XXX

Айнанайын аршылым,
Арға шапқан қамшылым,
Арқаластыц ишинде,
Айрықша ози қайшылым!

XXX

*

х

*

Айлансын-ай айғырдан,
Қыз алсын-ай уйғырдан,
Қаренеси қацлыдаи,
Қәйненеси майлыдан!
*

х

*

Айнанайын айғырым,
Аты дацлы уйғырым,
Алты ай бойы баплаған,
Алтын баўлы туйғыным!

Тайрац, тайрац, тайыншақ,
Тараша терди үш қушақ,
Тарашасы аз болды-аў,
Тағы терди қос қушақ!

Алла, алла, арасық,
Ақ ордама жарасық,
Қарағым мениц ер жетсе,
Қызлар жүрер таласып!

XXX
Бала, бала, балагтлық,
Анасына ғана қарасық,
Балашыгымныц сыртыпаи,
Қызлары қурғыр бәри ашық!

XXX
Айнанайын ақ сары,
Ақ отаўдыц жапсары,
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Арысымныц сүйеўи,
Арыў қыздьщ күйеўи!

Айдарын қәне өрейик,
Ай балага түпирейик!

* * *

Айдан, айдан, айданақ,
Айдарлы бала айдан ақ,
Айдарын өрген алтыннан,
Айланып кетсин халқынан!

Айнанайын айдыным,
Аспандагы ай-күним,
Ел ишинде едигем,
Ер ишинде сейдиним!

***
Айнанайын айдыным,
Алласы берген айдыгым,
Елден ерек еле}^лим,
Халыққа керек қәлеўлим!
* * >5Бәлиў, бәлиў - багланым,
Бөрилер басы арланым,
Бәлентте өскен тарланым,
Бәлли, бәлли, палўаиым!
х- * *
Алнар, алпар киятыр,
Арқа жақтан киятыр,
Алты арқар, төрт тәўке,
Арқасына салып киятыр!
*

*

*

Айда-ҳа, айда - айбатыр,
Айбатыр өзи қай батыр,
Айбатыр шаўып киятыр,
Ай шатырда хап жатыр.
Айбатыр шаўып киятыр,
Атынан аўып киятыр,
Айтыўлы тентек болса да,
Аўылын таўып киятыр.
***
Бөкем мениц қандай,
Сүтке қосқан палдай,
Түри-түсин сорасац,
Түнде шыққан айдай!
Бөкем мениц қандай,
Қыста жаўған қардай,
Бойы-сьшын сорасац,
Жигит болғап дардай!
***
Айдан, айдан, айданақ,
Айдарлы бала айдан ақ,

Арай да арай, арасық,
Ақ сарайға жарасық,
Жарасығым жасында,
Жасылдан қалпақ басында,
Жасаған берген шаўып жүр,
Жәўлик бала қасында!
** *
Аллай, аллай, алладан,
Баят айтар баладаи,
Баятлары жацласын,
Барлық халық тыцласып!
***
Айдан, айдан, айдан ақ,
Айдарына маржан тақ,
Атасын көрсец ай қушақ,
Анасын көрсец тар қушақ,
Агшан туўғаи тайыншақ,
Айғырлардыц топырын,
Айырып жүрген айғыршақ!
* * *

Бала, бала, баладап,
Таўып алдьзқ даладан,
Далада бала жата ма,
Түсип қалган шанадан,
Усыны берген алладан!
***
Айлансын-ай айдан,
Суў әкелер сайдан,
Суўсын сайлап бериўге,
Сүме түйдим буўдайдан,
Усыны берген қудайдан!
***
Қарағым мениц улғайды,
Қызлар қолып былгайды,
Шақырғанда бармаса,
Қырылғырдыц қызлары,
Өлле не деп қарғайды.
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***

***

Қарғам, қарғам деседи,
Қара бир дарған деседи,
Қарғам соққан пышагы,
Қылды да жаргаи деседи,
Қытығына тийгенниц,
Қулағын ғана кеседи.

Бала, бала, баладан,
Таўып алдық даладан,
Далада бала жата ма,
Сатып алдық қаладан,
Қалада бала сата ма,
Сорап бир алдық алладан!
Қш балага арналган сүймшилер

Алласы бергеи айданат!
***
Ақ қызы - ақыла қызы!
***
Ая, ая, ай шаппат!
*
Ақ қызы - озиниц,
Апақ қызы - өзинин!
***
Аллай, аллай, аялақ,
Алласы берген багалақ!
***
Аиоадақ, аиданақ,
Айбарақ, айқарақ!
***
Атасыньщ бир қызы,
Шашбаўлары қырмызы!
***
Алласы берген алтыным,
Алтыннан да артығым!
***
Қызғаншағым озимпиц,
Көзмоншагым озимниц!
«•* *
Уясы жайлы екен, уясы,
Уясында жатар дүньясы!
***
Бөпе, бөпе, бөпетайы,
Бесиктеги бийкетайы!
н- ч- *
Бопе, бопе, бопегайы,
Бөпесиниц әйяй төбетайы!
н- * «•
Уўақ ғана қызгенем,
Ш }ўақ ғана қызгенем!

***
Апақ гаиа қызалагым,
Ақылқалта - қызалағым!
***
Қарағым мениц қандайды,
Қарғашым енди қапдайды,
Қарап алып бир бетиме,
Қаймақ берип алдайды!
***
Айнанайын айдыным,
Аспандағы ай-күним!
* >(.
Аллай, аллай, айынан,
А
^ ~
1
Аилансыи деиди ооиыиан!
V/

^

***
Айнанайыи аппағым,
Айланғанда тапқаным,
Аядап гана баққаным!
***
Аспапда жулдыз жайнайды,
Шайлада шайдоз қайнайды,
Атасьт дүзден келгенде-аў,
Шайдахан қызы ойиайды!
***
Айнанайын ай қызым,
Аш болғанда азығым,
Ат айланар қазығым!

* X*
Бөпе, бөпе - бөпетайы,
Бөпелеги-аў, үкетайы,
Үйдиц гапа еркетайы!
***
Төппишегииеи айлансын,
Пөпишегинен айлансын,
Өпишегинен айлансын!
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***

***

Айланғаным ким екен,
Толғанғаным ким екен,
Аспандагы-аў күн екен!

Айнанайын аппағым,
Аялап ғана баққаным,
Өцкей ақық, ҳасылтас,
Өцирице ғана таққаным!

***

***

Қарағым мениц ким дейди,
Қарағашым мениц ким дейди,
Қарлығашым мениц ким дейди?!

Қарагым мешщ бир мырга,
Қулағында жуп сырға,
Қалыц малын сорасац,
Қырық туўар, бир жорға!

** X
Ағасыныц айы,
Апасыныц жаны,
Аппақ ғана наны!

х и- *
Қызым мениц оп бесте,
Етек-жеци шым кесте,
Қызгенемди коргенлер,
Екеў бир ара кецесте.

** *
Айланғанда айымсац,
Толғанғанда барымсац,
Жүрегимсец, қанымсац,
Туўысымсац, баўырымсац!
***
Бийиў, бийиў, бесиги,
Бийип алсын анасы,
Бийкетайды бесиктен,
Сүйип алсын анасы!
***
Балдырған түби пал татлы,
Палдан да татлы перзентим,
Сүтилмек түби сүт татлы,
Сүттен де татлы перзентим!

* XX
Айым, - дейин қызымды,
Аялайын езим,
Айман, - дейин қызымды,
Аймалайын өзим,
Ай қызыма тийгенди,
Аямайын өзим!
* XX
Айнапайын ай қызым,
Ай астында жулдызым,
Айдындағы андызым,
Аядай көзли қуидызым!
***
Айнанайын айдасы,
Ай жүзимниц айнасы,
Алла берген ай қыздан,
Айланып кетсин анасы!

X X X

Қызым, қызым, қыз киси,
Қызыма келер қырық киси,
Қырық кисини қайтарсақ,
Қызымныц келер күлкиси!
X X X

Қызым, қызым, қызғытар,
Қызым бир малды ызғытар,
Қызойнақ қумар байларды,
Қызыққа қуўып тызғытар!
X X X

Айланайын дегенде,
Айлар көшип баратыр,
Еркелейин деғенде,
Еллер көшип баратыр.
**X
Ай қызым өзимниц,
Аймақ қызым өзимниц,
Қант қызым өзимниц,
Қаймақ қызым өзимниц!
X X X

Аллай, аллай, аялақ,
Садагасы сары ылақ,
Еншисине қара ылақ,
Дайысыньщ малы көп,
Мүшеси сайын бир ылақ!
X X X

Аллай, аллай, алладан,
Алласы берғеи баладан,
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Ийиси жақсы болсын деп,
Кллемиир алдым кдладди,
Айлансын дейди-аў данадан!

***
ҲллаА,
Той үстине той болсын,
Той-тойларға улассын,
Толайым журт қуўансын,
Тойларда қызым ойнасын,
Ойнасын да қуўнасын!

5£*
Ай қызым, өзимниц,
Айман қызым, озимниц,
Жан қызым, өзимниц,
Жанаи қызым, өзимниц,
Зәм қызым, өзимниц,
Заман қызым, өзимниц!

**
Аллай, аллай, аялақ,
Садағасы сары ылақ,
Садагасы сарт кегсин,
Сақалы сарбы қарт кетсин,
Базарлар баққан айлансын,
Багалар баққан сайлансын,
Бағларда бүлбил сайрасын!

***
Апасы асқа тойыпты,
Апақ қызды таўыпты,
Анақ қызды көрген соц,
Атан түие соиыпты,
Аталары жыйылып,
Атын сонда қойыпты!
***
Апақ қызы жасында,
Төбетайы басында,
Ақ отаўда апасы,
Төбелиги қасында,
Алла-я ози қарасқай,
I ойым тойға уласқай!

***
Бийкем мениц бек сары,
Бийкешим де бап сары,
Бийкем жатқан бесиктиц,
Бекимейди жапсары,
Бекимесе бекисин,
Белипе шашы төгилсин,
Бийкетайды кормеге,
Бек ж иш тлер жыйылсын!

ТА Ў Л А М А Ш Л А Р
Түлкишек
(1-нуска)
- Ҳой, тулкишек, гулкишек,
Түнде қайда барасац?
- Мамам үйине бараман.
- Мамац саган не берер?
- Ептки са\'ғ,гп сүт берер,
Серке сойып ет берер,
Ылақ сойып пут берер.
- Опы қайда қоясац?
- Тал тубине қояман.
- Ийт әкетге нетесец?
- Ийт аўзынан адарман.
- Қус әкетсе қәйтесец?
- Қус аўзынан аларман,
Бадай хаига барарман.
- Бадай ханныц неси бар?
- Бағында бир қусы бар,
Батылай атлы қызы бар.
- Қуеы ушты-ай ҳаўага,
Қайта түсти дәрьяға,
Дәрья С}ў'ын қурытгы,

Балықларын ширитти,
Елибайдыц журтында,
Еки туўысқан урысты,
Етек-жецин кесисти,
Елдиц қанын төгисти.
Енди қапды ким жуўар?
Бир ақсақал пир жуўар.
Пирди әкелин көрейик,
Қәнекей, пирғе ерейик,
Ханға хабар берейик,
Ханныц қызын корейик,
Ханныц қызы бар болса,
Бес таллап шашыи орейик,
Бес күн дәўран сүрейик!

Тулкишек
(2-иуска)
- Ҳә, түлкишек, түлкигаек,
Түнде қайда барасац?
- Мамамныц үйине бараман,
- Мамац сатан не берер?
- Ешки саўып сүт берер,
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- Ешкисиниц сүти жоқ,
Ылағыныц путы жоқ.
- Тарам-тарам ет берер.
- Оны қайда қоясац?
- Тал түбйне қояман.
- Ийт әкетсе не қыласац?
- Ийт аўзынан аламан,
Батыр ханға бараман.
- Батыр ханныц неси бар?
- Ушар, ушар кусы бар,
Ушып кеттғ1 ҳаўаға,
Қайтып түсти дәрьяға,
Дәрья суўът қурытты,
Ақ шабағын ширитти,
Еки байдыц журтында,
Еки тышқан урысты,
Асан, Үсен жулысты,
Жосадай қан болысты.
- Оныц қанын ким жуўар?
- Ақ сақаллы пир жууар.
- Пирицди әкел көрейик,
Алтыи шашын орейик,
Бир қанаты жоқ болса,
Қайтып апарып берейик!

Түлкишек
(3-нусҳа)
- Түлкишек-ҳә, түлкишек,
Түнде қайда барасац?
- Мамам үйине бараман.
- Мамац саған не берер?
- Ешки саўып сүт берер7
Серке сойып ет берер.
- Оны қайда қояр ец?
- Тал түбиие қояр ем.
- Ийт гажыса нетер ец?
- Ийт аўзыиаи алар ем.
- Қус мүжисе қәйтер ец?
- Қус аўзынан алар ем,
Батыр ханға барар ем.
- Батыр ханныц неси бар?
- Асық ойнар улы барг
Жипек шашар қызы бар.
- Алтып арша ашылды,
Ии1инен парша шашылды,
Ақша жипек түйиншек,
Аппақ айым келиншек,
Апнақ айым туўкпты,
Ақ көйлешн жуўыпты,
Байдыц улы көрипти,
Байый-байый кетипти,
Бийдиц қызы корипти,
Бийий-бийий кетипти!

Түлкишек
(4-нуска)
- Түлки, түлки, түлкишек,
Тунде қайда барасыз?
- Бийимдикине барамыз.
- Бийициз неўе береди?
- Ешкиниц сүтин береди.
- Ешки сути ем бе еди?
- Ешкиниц сүти емесии,
Сыйырдыц сүти сүмесин,
Қойдыц сүти қойыртпақ,
Түйениц сүти туйиртхтек.
- Түлкишекке не керек?
- Түйин, түйин, түй керек,
Түрлемели ший керек,
Түцлик баўы гүр жипек,
Түр-түрден терме үй керск,
Төреге бермес бхғй керек,
Бийимдейин ер керек,
Бир ақсақал пир керек,
Бәрин бил де, бирин бххл,
Пир сыйлаған ел керек!

Түлкишек
(5-нуска)
- Түлкишек-о, түлкишек,
Түпде қаххда шықтыц-о?
- Мамам үйине шыгтлп ем,
- Мамац саған не берер?
- Саўынынан сүт берер,
Соғымыпаи ет берер.
- Оны қайда қояр ец?
- Орнын таўып қояр ем.
- Ийт-қус тийсе нетер ец?
- Бабай ханга кетер ем.
- Бабай ханныц неси бар?
- Қумай, қумай қусы бар,
- Қусы ушыи кетти
Күшиги шошып кетти,
Күшишнхххд даўысы,
Көш жерлерге жетти,
Елибайдыц журтында,
Екх! туўысқан урысты,
Сақал-муртын жулысты,
Дал қара қан болысты.
- Буныц қанын кххм жуўар?
- Бир ақсақал пир жуўар.
- Пирди әкелйц корейик,
Ханға жу\>ап берейик,
Ханныц қызы турмады,
Бети-қолын жуўмады,
Ким келгеиии кормеди,
Хаига сәлем бермеди.
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Балпаҳ
(2-нуска)

Түлкишек
(6-нуска)
- Түлки, түлки, түлкишек,
Түнде қайда барамыз?
- Мамам үйине барамыз.
- Маман бизге не берер?
- Ешкм саўып сут берер,
Серке сойып ет берср.
- Оны қайда қоямыз?
-Т а м түбине қоямыз.
- Ийт әкетсе қәйтемиз?
- Ийт аўзынан аламыз.
- Қус әкетсе қәйтемиз?
- Қүс а}'зынан аламыз.
- Қумға түссе қәйтемиз?
- Қагып-қағын жуўамыз.
- Суўга түссе қәйтемиз?
- С}гў астынан таўамыз.
- Ағып кетсе қәйтемиз?
- Қайыққа минип қуўамыз.
- Ж еткизбесе қәйтемиз?
- Балыкқа минип қууамыз!

Түлкишек
(7-нусҳа)

- Бала, бала, балпақ,
Басыц неге жалпақ?
- А га қалпақ көп кийдим,
Басқан шыгар қалнақ!
- Бала, бала, балпақ,
Аяғыц неге алшақ?
- Ашақ салып ат миндим,
Ба ғқан шығар ашақ!

Балпац
(3-иуска)
- Бала, бала, балпақ,
Басыц неге жалпақ?
-Т е м и р тостақ көп кийдим,
Болған шыгар тайпақ!
- Бала, бала, балпақ,
Көзлериц неге бадырақ?
- Елди қарап кои жүрдим,
Ашылған шығар азырақ!

Ким екен?

- Түлки, түлки, түлкишек,
Түнде қайда барамыз?
- Мамам үйине барамыз.
- Маман қәне не берер?
- Сыйыр саўып сүг берер,
Серке сойып ет берер.
- Оны қайда қоямыз?
-О тхан ага қоямыз.
- Пишек тийсе қәйтемиз?
- Пискек пенен урамыз.
- Қ ус әкетсе қәйтемиз?
- Кумай салып қуўамыз.
- Қумга түссе қәйтемиз?
- Қумган алыи жуўамыз.
- Жылан жесе қәйтемиз?
- Жылай, жылай қаламыз!

Балпаҳ
(1-иуска)
- Бала, бала, балпақ,
Басьщ пеге жалпақ?
- Темир қалпақ коп кийдим,
Басқан шығар қалпақ!
- Бала, бала, балпақ,
Башпайыц неге жалиақ?
- Тери байпақ көп кийдим,
Қысқан шығар байпақ!

- Қалыц-қалыц қат темир,
Қацыл гыр еткен ким екен?
- Қалыц-қалыц қат темир,
Қацылтыр еткен темирши!
- Қатар-қатар қара нар,
Қара нар жеккен ким екен?
- Қатар-қатар қара нар,
Қара нар жеккеп комирши!
- Қаўға-қаўга қара суў,
Қаўгалап токкен ким екен?
- Қаўга-қаўга қара суў,
Қаўғалап төккен шығыршы!
- Қалта-қалта қара азық,
Қагазга шеккен ким екен?
- Қалта-қалта қара азық,
Қагазга шеккен буйыршы!

Ҳэкке қайда?
(1-пусҳа)
-

Ҳәкке қайда?
Уясында.
Не ислеп отыр?
Кесте тигип отыр.
Кестеси қандай?
Алақандай.
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Кимлер уш ын?
Беглер ушын.
Беглер несин береди?
Алтын пыш ағын береди.

Ҳэкке ҳайда?
(2-нусца)
- Ҳәкке қайда?
- Уясында.
- Н е ислеи отыр?
- Кесте ти ш п отыр.
- Кестеси қандай?
- Алақандай!
- Кестесин не қылады?
- К елге таслайды.
- Көл несин береди?
- Көл көбиш н береди.
- Көбикти не қыласан?
-Т е р е ги м е жағаман.
- Терек несин береди?
- Көк ж апырағын береди.
- Ж апырагын не қыласац?
- Еш киме саламан.
- Ешкиц несин береди?
- Ешким сүтин береди.
- Еш киниц сүтин негесен?
- Қонағыма беремен.
- Қонағыц не береди?
- Қонақ қамш ысы н береди.
- Қамш ысын не қыласац?
- Қам ш ы сын суўга таслайман.

- Суу несин береди?
- Ақ поррығын береди.
- П оррығын не қыласац?
- Та)'ығыма беремен.
- Та\>ығьщ несин береди?
- Таўық мәйегин береди.
- М әйегин не қыласац?
- Қазанға саламан.
- Қазанға салдым иарт етти,
Табаға салдым ш арт етти,
Көзимпиц алды ж арқ етти!

Ҳэккеҳайда?
(3-нуска)
-

Ҳәкке қайда?
Уясында.
Неғып отыр?
Кесте тигип отыр.
Кестеси қандай?
Алақандай!

- Кимлерге екен?
- Ағасы, апасына екен.
- Ағасы несин береди?
- Алтын беллйгин береди.
- Апасы несин береди?
- Алтын төбелигин береди.
- Ағасы қайлардан киятыр?
- Алыс жайлардан киятыр.
- Кәрўан жолы қаннан?
-Ө т е бериц буннан!

Ҳа, түйелер, түйелер
(1-нуска)
- Ҳа, түйелер, түйелер,
Дузыц қайда түйелер?
- Балқан та\\дыц басында,
Балық ойнар тусында.
Енип кеттим егиске,
Жемип кеттим жемиске,
Жемисим жерге төгилди,
Жер жуўсанын берди,
Жуўсанын қойға бердим,
Қой қозысын берди,
Қозысын қонақка бердим,
Қонақ қамшысын берди,
Қамшысын көлге бердим,
Көл сүйригин берди,
Сүйригин ғазға бердим,
Ғаз мәйегин берди,
Мәйекти кишеме бердим,
Кишем орамалын бердхг,
Орамалдтл қызга бердим,
Қыз кестесин берди,
Кестесин алып қойдым,
Сандыққа салып қөйдым!

Ҳа, түйелер, түйелер
(2-нуска)
- Ҳа, түйелер, түйелер,
Дузыц қайда түйелер?
- Балқаи таўдыц басында,
Балық ойпар тусыпда.
Енип кетгим егиске,
Жемип кетгим жемиске,
Жемисим жерге төгилди,
Жер жуўсанын берди,
Ж)ў'сапытт қойга бердим,
Қой қозысын берди,
Қозысын қонаққа атадым,
Қонақ қамшысын берди,
Қамшысын колге тасладым,
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Көл көбигин берди,
Көбигин терекке жақтым,
Терек қабығьп ( берди,
Қабықты сыйырға бердим,
Сыйырым сүтин берди,
Сүтин писирип отыр едим,
Губелек келип ғүмп етти,
Шымшық келип шүмп етти,
Ғарга келип ғарқетти,
Ғазлар келип ғацқ етти,
Қырғый келип шацқ етти,
Қара мылтық пацқ етш !

Ай барлшц - абай бармац
- Ай бармақ - абай бармақ,
Қайларда болдьщ, қайда бардын?
- Буныц менен шикарга бардым,
Бунысы менен шубарға бардым,
Мынаў менен тойлап қайттым.
Мынаўсы менен қосық айттым.

Қансонар
-С о н ар , сопар, қансонар,
«Қансонар» деп ким айтар?
- Ац аўлаған ацшы айтар.
- «Ацшы айтар» деп ким айтар?
- Мал қайырған малшы айтар.
- «Малшы айтар» деп ким айтар?
- Жар шақырған жаршы айтар.

- «Жаршы айтар» деп ким айтар?
- Айтар, айтар, жалпы айтар,
Тыцлаған менен көрғен айтар,
Ацлаған менен билгеп айтар!

Қыбыр-цыбыр цумырысца
- Қыбыр-қыбыр қумырысқа,
Қыбырлап қайда барасац?
- Қырмантаўға бараман.
- Қырмантаўда неўе бар?
- Қыс азығым жыяман.
- Оны қайда қоясац?
-Т ү н еги м е үйемен.
- Онсын неғыласац?
- Инлеўиме киремен.

Қумырысца-цумырысца
- Қумырысқа, қумырысқа,
Басыц неге қасқа?
- Ақылым көп шығар!
- Қуйрығыц неге жуўан?
- Күшим көп шығар!
- Белиц неге жицишке?
- Ш үкирлиш м коп шығар!
- Жолыц неғе шыйырман?
- Жүрисим көп шығар!
- Жүрисиц неге жылдам?
- Жумысым көп шығар!

Ким күшлн?
- Муз айдын, муз айдын, сен неден күшли болдыц?
- Мен күшли болсам, жаўын тэнимди урмас еди.
- Жаўын-ай, жаўын-ай, сен неден күшли болдыц?
- Мен күшли болсам, жер ләмимди сормас еди.
- Жер ана, жер апа, сен неден күшли болдыц?
- Мен күшли болсам, кок баўырымды жармас еди.
- Көк өлец, көк өлец, сен неден кушли болдьщ?
- Мен күшли болсам, қой мойнымды жулмас еди.
- Қойеке, қойеке, сен неден күшли болдыц?
- Мен күшли болсам, қасқыр жанымды алмас еди.
- Қасеке, қасеке, сен неден күшли болдыц?
- Мен күшли болсам, адам теримди сылмас еди.
- Адамзат, адамзат, сен неден күшли болдыц?
- Мен күшли болсам, қумырысқа жемтик қылмас еди.
- Қумырысқа, қумырысқа, сен неден күшли болдыц?
- Мен күшли болмай ше, енелериц болсын ба?!
Алпыс баптан аўырды арқалаған күшлимен,
Жетпис батпан жүғицди желкелеген күшлимен,
Күшлимен, күшлимен, жекен күшлимен!
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ЖЫРҒЛЎЛАР
Ай қалпақ,
Айырқалпақ,
Айдыр-айдыр,
Адыр қалпақ!
***
Алашартақ,
Қаўын аргақ,
Қаўын-қомек
Бермесец Малыц ортақ!

XX*
Алпа-алпақ,
Ага қалпақ,
Қара батыр Қарақалпақ!
**X
Алпақ-алпақ,
Жайыл жалпақ,
Алты арыс Қарақалпақ!

XXX
Аттым-баттым,
Атта шантым,
Ақ отаўдан,
Сеии таптым,
Атавды айтггым Айырқалпақ,
Бабацды айттым Жайыл жалнақ,
Қара, - дедим,
Қарақалпақ,
Сеи мепи
Тыцламадьщ,
Ойыншығыцды
Жыйнамадыц!

XXX
Қара, қара,
Қара алпақ,
Қарғатамыр,
Қарақалпақ!

XXX
Алнақ-алпақ,
Ара қалпақ,
Ардац-ардац,
Қарақалпақ!
* **

Алпы-алпы,
Алпы-алпақ,
Алпақ дедим,
Қарақалпақ,
Қалиақ дедим,

Қара батыр,
Батыр дедим,
Шойыптаяқ,
Таяқ дедим,
Ала-була,
Була дедим,
Шубар-ала,
Ала тай,
Була гай,
Ханныц қызы,
Қаратай!

XXX
Ҳай, қалпақ,
Ҳап, қалпақ,
Айдаҳай,
Шап, қалпақ!

XXX
Қара, қара,
Қара алпақ,
Қарқаралы,
Қарақалпақ!

XXX
Алы жырға,
Ай жырға,
Қарақалпақ,
Ал шырқа!

XXX

Ала шартақ,
Алашортақ,
Қарақалнақ,
Қарашортақ.

XXX
Алҳа-алҳа,
Арқа-арқа,
Ага-ата,
Ата-арқа.
Ақшайық Жуўантаяқ,
Қабасан Жалацаяқ,
Жамғыршы www.ziyouz.com kutubxonasi
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***

Жамантай,
Майлыбалта Жагалтай,
Қарабу5'ра Есшора,
Темирхожа Ешбуға,
Жәмағайин Жәми жалпақ,
Қарағайин Қарақалпақ!

Аттақ-баттақ,
Дала батпақ,
Қара, қара Қарақалпақ!
***
Бозы, бозақ,
Қурдым дузақ,
Бар, көр,
Уш созақ!

***

**
Апақ-шапақ,
Қарапақ,
Қарапапақ,
Қаралпақ!

Ай қалпақ,
Ар қалпақ,
Атан қалпақ,
Нар қалпақ!

***

***

Айлан тиартақ,
Қаўын партақ,
Қарақалпақ,
Қарьщ жалпақ!

Алашартақ,
Қырмап ортақ,
Қырманыциан,
Бермесец Қыран ша гақ!

*

*

5(-

***

Қаракалпақ,
Қала аспақ,
Қәлец берер,
Қара қаспақ!

Арап, аран,
Алы қыран,
Қарақалпақ,
Адты уран!

* * *

***

Мойыи, мойын,
Мойын ойыи,
Қара - лақап,
Қарамойын,
Қап, қап,
Шаба-шап!

Ай қалпақ,
Айрықалпақ,
Баяр қалпақ,
Байры қалпақ!
***

* х х

Бақан-шоқап,
Қақац-шоқац,
Қарақалпақ,
Болма қоқац!

Азаў-қазақ,
Азақ узақ,
Айттым - пыс,
Аттап түс!

XXX

***

Қара, қара,
Қара алпақ,
Хан атасы,
Қарақалпақ!

Ар қалпақ,
Нар қалпақ,
Буқар алпақ,
Бу қаралпақ!
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СЛНЛМЛШЛАР
***
Бир - бир,
Еки - еки.
Үш - үш,
Санамыш!
***
Бир - бир,
Еки - еки,
Үш —үш,
Үшти билген,
Үлкен күш!
***
Бир - бир,
Еки - еки,
Үш - үш,
Үш д е ге н Қара күш!
***
Бир деген - билмек,
Еки деген - ермек,
Үш деген - үшкирмек!
***
Бир дегеним - бөпелек,
Еки дегеним - епелек,
Үш дегеним - үпелек!
***
Бир - бөкелек,
Еки - еркелек,
Үш —үркелек,
Т өрт-тү ркелек!
***
Бир - бил,
Еки - ееит,
Үш - үшт,
Төрт - түшт,
Пүштәла пүшт!

Төрт дегеним - гөрт ели,
Бес дегеним - бес ели,
Несибед болсын есели!
***
Бир - бөртпен,
Еки - езбен,
Үш - үзбён,
Торт - төппен,
Бес —бөкпен!
***
Бир деген - бирец,
Еки деген - егизец,
Үш деген - үшец,
Төрт деген - төртец,
Бес деген - бесец,
Бәлли, буны билсец?!
***
Бир - биле}>
Еки - егеў,
Үш - үски,
Төрт - төс,
Бес - буғаў,
Алты - алмас!
** *
Бир дегеним - билек,
Еки дегеним - елек,
Үш дегеним - үтттек,
Төрт дегеним - төсек,
Бес дегеним - бесик,
Алты дегеним - асық,
Жети дегеним - жилик,
Сегиз дегеним - сырық,
Тоғыз дегеним - тоқнақ,
Он дегеним - оймақ,
Он бир - қара жумбақ!

Бармакрпартпай
(1-иуска)

***
Бир - бектас,
Еки - етектас,
Үш - үйметас,
Төрт - туйметас!
*

*

*

Бир дегеним - бир ели,
Еки дегеним - еки ели,
Үш дегеним - үш ели,

Бир - бас бармақ,
Еки - балан үйрек,
Үш - ортан терек,
Төрт - шүлдир шумек,
Бес - кишкентай бөбек!
Бас бармақ - малға барар,
Балан үйрек - ацға барар,
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Ортан терек - отынға барар,
Шүлдир шүмек - суўға барар,
Кишкентай бөбек - үйге қарар!

Бармацтартпай
(2-иуска)
Бир - бас бармақ,
Еки - бадан үйрек,
Уш - ортан терек,
Төрт - шүлдир шүмек,
Бес - кишкентай бобек!
Бас бармақ - бас әкелер,
Балан үйрек - қус әкелер,
Ортан терек - отын жарар,
Шүлдир шүмек - қазанға қарар,
Кишкентай бөбек - бала бағар!

Бармактартпай
(3-нуска)
Бир - бас бармақ,
Еки - балан үйрек,
Үш - ортан герек,
Төрт - шүлдир шүмек,
Бес - кишкентай бобек!
Бас бармақ - малға қарар,
Балан үйрек - отқа барар,
Ортан терек - от жағар,
Шүлдир шүмек - нан жабар,
Кишкентай бөбек - ат нтабар!

Бармаҳтартпай
(4-нусҳа)
Бир - бас бармақ,
Еки - балан ерек,

Үш - ортан тирек,
Торт - шылдыр шүмек,
Бес - киш кене бөбек!
Бас бармақ - мал жаяр,
Балан ерек - қақпан қурар,
Ортан тирек - отын жыяр,
Ш ылдыр шүмек - сыйыр саўар,
Киш кене бобек - кир жуўар!

Бармаҳтартпай
(5-нусҳа)
Бир - ай бармақ,
Еки - суқ бармақ,
Үш - узын бармақ,
Төрт - атсыз бармақ,
Бес - шунақ бармақ!
Ай бармақ - қой сояр,
Суқ бармақ - терисин сылар,
Узын бармақ - үйитпе қылар,
Атсыз бармақ - аса}'ыл болар,
Ш унақ бармақ - бужыға тояр!

Бармаҳтартпай
(6-нусҳа)
Бир - ата бармақ,
Еки - тете бармақ,
Үш - ерен бармақ,
Төрт - елши бармақ,
Бес - ерке бармақ!
Ата бармақ - мал излер,
Теге бармақ - дән излер,
Ерен бармақ - ер излер,
Елши бармақ - жер излер,
Ерке бармақ - ел излер!

ААРЫМЛАР
Қамш ылаў дарымы
Қамшылаў деғен сен болсац,
Қамшылар ийен мен болсам,
Қара бир жаным егейин,
Қаратаў асып келейин,
Қарайын дүнья ырайып,
Ә}'елҳа Ҳақгап сорайын,
Әўлийелерден сорайын,
Әрўақларды тыцлайын,

Әрўақгьщ сөзи - ақ сөз,
Әўлийениц сөзи - ҳақ сөз,
Кийе сөзин айтып тур,
Кетиўичди айтып тур,
Кегер болсац, кет те кет,
Кециске кет, ш етке кет,
Кет, иәлекет, шық та кет!

- Қарақалпақф ольклоры
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Қамшылаў дегеи сегт болсац,
Қамшылы дегеи мен бо/1сам,
Қарыўымды салайын,
Қамшыгерлик қылайын,
Қамшым менен урайын,
Қайт, енше, қайт, қайт!

Татыран, татыран, таптырмадыц,
Таитырмадыц, қаптырмстдыц,
Излегенде қардасыцды келгизбедиц,
Ишимдеги қос бүйректи жегизбедиц,
Булақ, булақ, булақта болур,
Бул ноқаттыц жайы қулақта болур,
Аҳ урдым, шақырдым, үўҳ!

Қамшылаў деген сеи болсац,
Қацльшыц қызы мен болсам,
Мен де қайттым, сеп де қайт!
X-X-XҚамшылаў деген сен болсац,
Қамиыц қызы мен болсам,
Қайдан келдиц сонда қайт,
Қайттым мен де, сен де қайт!

Ушыклау дарымы
Ушық, ушық, ушық!
Ушықла өзиц Жүсип,
Ушық, ушық, ушықла,
Ушып келгил, ушып,
Уша да кетсии утттық,
Ушына кетсин ушық,
Ушықлаған биз емес,
Ушық қылган биз емес,
Ушықлады өзи Жүсип,
Ушықлады өзи түсип,
Ушық, ушық, ушық,
Ушыпып шық, ушып шық!

Тапгыран дарымы
Татыран, татыран, таталақ,
Тапшы, тапшы, тап талап,
Тапананды тестик қулақ,
Тағы айтарым тагы бар,
Таптырмадыц сеи шунақ,
Татыранныц үш қызы,
Төсгенеси салпылдар,
Бөкселери былқылдар,
Буға көрсе байым дер,
Буқты көрсе жайым дер,
Тап, тап, тап талап,
Таптырмадыц сен саллақ,
Тапал-тапал тапалдай,
Таиаўыи көрсен апандай,
Үйде болсац хабарлас,
Гөрде болсац сыбырлас!

Терискеп дарымы
-

Тилиме терискен шықты?
Шаянныц шатына!
Тилиме герискен шықты?
Қоянныц шатына!
Тилиме терискен шықты?
Қоцыздыц шатына!
Тилиме терискен шықты?
Өгиздии шатына!
Тилиме терискен шықты?
Доцыздыц 1_иатына!
Тилиме терискен шықты?
Аттыц шатына!
Тилиме терискен шықты?
Суўайттыц шатыпа!

Егиекжем дарымы
Кел ешегим, ерлейин,
Керегицше жем берейин,
Кетпей тур мениц қасымнан,
Кеткей кирпелер басымнан,
Кетсин кесапат, кетсин,
Кесирлерин әкетсин!
X-X-XЕшекке жем бердим,
Атыма дем бердим,
Атама ас бердим,
Түйеге тас бердим,
Бәлеге нас бердим!

Тис аўырЫў дарымы
Жайық қалды, жай қалды,
Жайлаған жайды жаў алды,
Жайылқанныц баласын,
Жан-жағынан ғаў алды,
Жайлаў қалды, журт қалды,
Жайлы жерди қурт алды,
Жабыр-жубыр жуғыр қурт,
Жайыцныц ишин өрт алды,
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Жабыла түс, жаппай түс,
Жапырлап түс, лаппай түс,
Жаныц шыққыр, ҳүйт-ҳүйт,
Жанып кеткир, күйт-күйт!

Темиреў дарымы
Темиретки,
Пайғамберим егин екти,
Егини суўта кетти,
Темиреўи соннан кетги!

Түтепгки дарымы
Әдираспан деген сенбисец,
Мыц кеселге ембисец,
Зыян-зәҳметти алып кет,
Зыянкести алып кет,
Бәле-мәтерди алып кет,
Пәлекетги алып кет,
Жәбирден арылт,
Жапсақты алып кет,
Қыдырды дарыт,
Қырсықты алып кет!

Бэдик дарымы
Кош бодик,
Дәштеги кийикке көш,
Дастығы бийикке кош,
Көш бәдбақ, көше ғой,
Көшер бөлсац, көш-көш!
Көш бәдик,
Төстеги малыца көш,
Төсеги қалыцға көш,
Көш бәдбақ, коше ғөй,
Кошер болсац, көш-копт!
***
Бәдик, бәдик деседи,
Бәдик бир желдей еседи,
Бәлен г, бәлент таўларта,
Бәленттен аққап суўларға,
Көш бәдбақ, десец көшеди,
Кошип бир сести өшеди,
Кош-котн бәдик, көш бәдик!
***
Көш бәдик,
Арқаға көш,
Қублага кош,
Батысқа көш,

Шыгысқа көш,
Қазан қырған,
Қырғышқа көш,
Қыйылға көш,
Ойылға көш,
Орманға көш,
Оннан да арман,
Оманға көш,
Қырымға көш,
Урымга көш,
Журтта қалған
Журынға көш,
Көш, бәдбақ, көш,
Көш, бәдик, көш!
***
Көш, көш, бәдик, көш-ей,
Зыррыққан ешекке көш,
Ылыққан пишекке көш,
Насыбай атқаига көш,
Қөрқөр тартқапға кеш,
Сықмардыц үйине көш,
Үйиииц де төрине көш,
Пери болсац, көлге көш,
Зыян болсац, шөлге көш,
Әрўақ бөлсац, горге кеш,
Көш, кеш, бәдик, кош-ей!
* **
Бәдикти басла десец, мен баслайын,
Өгиздей с\уды тапқан из таслайын,
Бәдиги бул баланыц қай жеринде,
Өзегин суўырып-ақ ап таслайын.
Бәдик кетип баратыр ай шабырға,
Ай шабырда қалыпты қуў қабырға,
Қабырғаны сөйлетип, сөрайын мен,
Бәдикти бул ортадан куўайып мен.
Бәдиктиц дәрегинен келди хабар,
Бәдиктиц дарымшылар емин табар,
Бәдикти қыз-бозбала билип қалса,
Басына бул бәдиктиц шеге қағар.
***
Бәдикги айтқан ўағым одымда екен,
Бийшараныц бәдиги қолыпда екен,
Бәдикти көширейик келмес жаққа,
Аламан бул бәдиктиц жолында екен
Бул бәдикке не болды қызыл жуўап,
Бири қысқа, биреўлери узын жуўап,
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Бас жағынан бәдикти айтқанымда,
Аяқушқа кетпей ме а'гтай туулап.

Бәнегидей тилимди алсац, бәдик,
Усыныц жағын тац да, тилин гүрме.

* * *

***

Көш бәдик, көшер болсац жүзгенге көш,
Бултыйып, қабакдарын сүзгенге кеш,
Кошиў жолыц таппасац, мен айтайын,
Бул дүньядан гүдерин үзгенге көш.

Алма бәдик,
Алма жеген қызлардан қалма, бәдик,
Алма жеген қызлардан қалсац, бәдик,
Ала топпыц шалгайын жалма, оәдик.

Көш бәдик, көшер болсац бояпға көш,
Төрпақ жалап тоймаған шаянға кош,
Коши>' жолыц гаппасац, мен айтайын,
Томпыйған кип-кишкене қоянга кош.

***

Көш бәдик, көшер болсац жыланға көш,
Қуйрығы жоқ, жалы жоқ қуланға көш,
Көшиў жолыц таппасац, мен айтайыи,
Қара аспанды қаплаған думанга кош.
Кош бәдик, кошер болсац жабаига көш,
Жабанда жалғыз жүрген қабанға көш,
Көшиў жолын таппасац, мен айтайып,
Жети атасын билмеген наданга көш.
Көш бәдик, көшер болсац жүргенге көш,
Журтшыны мазақ қылып, күлгенге көш,
Көшиў жолын таппасац, мен айтайын,
Журтынап айырылып, бүлгенге кош.
***
Көш бодик, көшер болсац арқаға көш,
Тоқлыныц да ишиидеги марқаға көш,
Көшиў жолын таппасац, мен айтайын,
Торғын менен жарысқан торқаға көш.
Кош бәдик, асқар таўдыц басына көш,
Таўлардыц жумалаған тасына көш,
Кошиў жолын таппасац, мен айтайын,
Таўланған сулыўлардын шашыпа көш.
Кош десем, бәдик кетер, көшер ойга,
Көк көйлек жарасады талма бойга,
Көшиесине бул бәдикги қояман ба,
Көширейии деп келдим көшер жайға.
***
Бәдик ала,
Бәдикти коширегәр аллатаала,
Бәдикти көширмесец, аллатаала,
Кейининен жиберермен отлы шала.
Бәдик үрме,
Урысайда уры жайлар, түнде жүрме,

Бурма бәдик,
Бурылып босағада гурма, бәдик,
Бурылып босағада турсац, бәдик,
Булардыц кеўлине келер қәдик.
Қатқыл бәдик,
Қумалақ таўып алсац атқыл, бодик,
Қашанғыдай тилимди алсац, бәдик,
Қушақласып усыманда жатқыл, бәдик.
***
Темир бәдик,
Текелердиц шекесин кемир, бәдик,
Кемир-кемир дегенге көн кемирме,
Кемигин жеп алдағы, семир бәдик.
Бәдик қурғыр,
Қай жеринде турады қәдик қурғыр,
Отырайын дегенде омма турғыр,
Қоғырданға тыгылып мойны сынғыр!
***
Көтл бәдик, көшер болсац қалаға көш,
Қаладан да армаған далага кош,
Көшиў жолын тапиасац, мен айтайын,
Қылышынан қан тамғам ханларға көш.
***
Көш бодик, көшер болсац айлгрға көш,
Ай жағалап жылысқан байларға көш,
Көшиў жолын билмесец, мен айтайын,
Айдыпы қурғап қалган сайларға көш.
Көш бәдмк, көшер болсац шийлерге көш,
Ший тутылғаи ақ кийизли үйлерге көш,
Көшиў жолын таппасац, мен айтайын,
Пуқарадап пул жеген бийлерге көш.

Айтайын, ал айт десец, бәдик обар,
Ем болар дәрттиц басын тәўип табар,
Ҳаў, бодик, көшер болсац, бийлерге көш,
Ханнан алған шекпенин саган жабар.
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Таўларға көш,
Таў устинде қызыл гүл баўларға көш,
Оннан жайлаў таппасац, менен айтайын,
Қылышынан қан тамған жаўларға көш.
Арбаға көш,
Азан менен шақырған ғарғаға көш,
Оннан жайлаў таппасац, мен айтайын,
Жаяўлардан ҳақы алгап дарғаға көш.
Бәдик көшип баратыр таўдан асып,
Таўдан асқан булт пенен араласып,
Услап берген бәдикке ийе бөлмай,
Не бөлды, қудам, сеии қара басын.

* **
Қатқыл бәдик, ал енше, қатқыл бәдик,
Қасында қосағыцныц жатқыл, бәдик,
Тилимди алағөйсац, мен айтайын,
Тас салып палақнанды атқыл бәдик.
Сары женттиц мазасын татқыл бәдик,
Қартына Самарқанньщ сатқыл бәдик,
Тилимди алағойсац, мен айтайын,
Тхгллага шаш-етектен батқыл бәдик.
>{•* *
Ақ терлик, қара терлик, терлхгк-терлик,
Адамзатқа берегөрме зорекерлик,
Малдыц бәдик болғанын көрип едик,
Адам бәдик болганын ҳәзир көрдик.

Бәдик көшип баратыр өзек пенен,
Басына уқшатып ур тезек пенен,
Бәдик кетсин усыннан арғы жаққа,
Бәдбақты көширейик гезек пенен.
Бәдик кешип баратыр аргы жаққа,
Мингесип қайшы қулақ арғымаққа,
Көшер бөлсац, ҳаў, бәдик, тезирек көш,
Адамзатқа айбат шеккен айқулаққа.
Көш бәдик, аяцлағыл тықдай болып,
Атам тиккен былғары қындай болып,
Көширсем бул бәдикти бас жағынан,
Аяқ уштан шықпай ма жымдай болып.
***
Бәдик кетип баратыр бийкесине,
Билдирмес ешки арығын текесине,
Бәнегидей тилимди алсац, бәдик,
Бийлердиц бар да жабыс шекесипе.

Бир бәдик бар екен деп келди хабар,
Бәдиктиц дарымшылар емин табар,
Апарсацыз бул балаиы дарымшыға,
А қ жаўып, қамшы урып, жинин қағар.

Гүлапсан
Гүл-гүлапсан дегениц гүл емес пе?
Бозторғай гүл шецгелге түнёмес гге?
Бир-еки а}>ыз гүлапсан айтып берсек,
Гүлаисан аяқ уштан жөнемес пе?
Ҳәй гүлагх, мен сени билер едим,
Ерницнен еки таспа тилер едим,
Езиўицди қулағыца тартып қойып,
Ҳәз етип, бир заман күлер едим.
* * *

Болғанда үй де бәдик, ший де бәдик,
Болады бай да бәдик, бий де бәдик,
Бәнегидей тилимди алсац, бәдик,
Бәдбақты аўлақ жайға сүйре бәдик.

Гүлаисан да, гүлапсаи, гүлапсандахг,
Гүлаисан қайдан келген уласпандай,
Келгепде көшерине ийт гүлапсан,
Көрисххп, әкеси менен жыласқандай,
Көрххсип, шешеси менен сырласқандай.

***

*

Бул бәдик көшермекен, буўдай берсек,
Буўдай менен күнде кеште сыйлай берсек,
Булыртаўға бул бәдик көшпеспекеи,
Бәйит айтып, тум-тустан шуўлай берсек.
***
Кош бәдик, котлер болсац, қузларға көш,
Қуз басында жатырған музларға көш,
Көшиў жолыи таппасац, мен айтайын,
Қыйғаш қас, бурац белли қызларға көш.

*

*

Гүлап, гүлап дегенге баслай келдик,
Гүл орамал басына таслай келдик,
Бийкарға бул араға бхгз келмедик,
Гүлабын бул балаиыц тыслай келдик.
Гүлдирмама ойнаса, жаўар жаўын,
Гүлдирден соц тынады қара даўыл,
Бул үйде бир гүлап бар дегенге,
Гүўлеп көшип киятыр бизиц аўыл.
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Ҳаў, гүлап, кошер болсац дарғага көш,
Дарғалар минип барган жорғаға көш,
Таппасан барар жсриц, мсн айтайып,
Дарақларға қонып алған ғаргаға көш.

Бир гүлапсан бар деген келди хабар,
Ғүлаптыц оқымшылар емин табар,
Оқытсацыз бул гүлапты ийесине,
Гүланты оқый-оқый қуўып шыгар.

Ҳаў, гүлан, кошер болсац жағысқа кош,
Жағыстан да арманырақ алысқа көш,
Таппасац барар жериц, мен айтайын,
Жабандагы шат пенен қамысқа көш.

Гүлапты қыз-бозбала излеп барар,
Барғаннап таяқ пенен қуўып сабар,
О т жағыгг, дабыл қағып, уранласып,
Гүлапгыц төбесине жацғақ шагар.

Ҳаў, гүлап, кошер болсац қыяға кош,
Қыя-қыя жерде оскен мияға көш,
Таппасац барар жериц, мен айтайын,
Қыяндагы қуссыз қалғаи уяға көш.

***

***

Гүлабы бул баланыц басында екен,
Гүлапты мен айтқаным жасымда екен,
Гүлапты айтсам коптей коширермен,
Гүрец ел қашық емес, қасында екен.

Ҳаў, гүлап, көшер болсац айнаға кош,
Айнаны сан мыц морте айлана көш,
Тағы да кошер болсац, мен айтайын,
Айдарлыныц белбеўине байлана кош.

Гүлабы бул баланыц желкесинде,
Гүлаптыц қайдан келдим еркссине,
Дегенгс «ерке-ерке» еркелеме,
Биреўдиц қастыц бар ма серкесинде.

Ҳаў, гүлап, кошер болсац үйлерге кош,
Ғаз аяқлап шалдырған шийлерге көш,
Тағы да кошер болсац, мен айтайын,
Ғалы-гилем салдырған бийлерге кош.

Гүлабы бул баланыц қулагында,
Гүлаитьщ қайдан қалдым шунағына,
Дегенге «шунақ-шунақ» шунацлама,
Биреўдиц қастыц бар ма шырагында.

Ҳаў, гүлап, көшер болсац айларға кош,
Айлаўдағы жығылған тайларға кош,
Тағы да кошер болсац, мен айтайын,
Аймақ елди сораған байларға көш.

Гүлабы бул баланыц белинде екен,
Гүлапбы мениц айтқан елимде екен,
Гүлапты айтсам көптей көширермен,
Гүли де қашық емес жеринде екеп.

* * *

Ҳай, гүлап, кошер болсац шубарга көш,
Дуўахан жазып берген тумарға көш,
Тагы да көшер болсац, мен айтайын,
Дүздеги қуўрап қалған томарға кош.

Баратыр гүлап кегип кец жазыққа,
Қосайын жети буўдай жол азыққа,
Қудайым бул гүлапты берсе қолга,
Кетер ем байлай-байлай қуў қазыққа.

Ҳай, гүлап, кошер болсац шоланга көш,
Шоланды жағалаган жыланға көш,
Тағы да кошер болсац, мен айтайын,
Шалқыған шетсиз-шексиз суўацга көш.
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АЙТЫМАҚААР
Аи көрингенде:
Ай кордик, аман кордик,
Ақыретте ийман көрдик,
Жаца айда жарылқа,
Ески айда есирке,
Ер мисли мийман көрдик!
Ай шалца туўганда:

Жулдыз аҳҳаида:
Шоқ, шоқ, ш оқары,
Өз жулдызым жоқары!
***
Ж улдыз, ж улдыз сөнбегей,
Ж аман хабар келмегей!

Жетщараҳшы шыщаида:
Ай кордик, аман кордик,
Айшуўақ заман көрдик,
Ай езице ғайлысац,
Аламанға жайлысац,
Аўырмаиы жерге,
Абаданы ерге!

Қуяш тутылганда:
Қой, қой, қуяш, шық,
Қуймақ қуйып берейик,
Қай, қай, қуяш, шық,
Қаймақ жыйыи берейик!

Ай менен ҳуяш шагылысқаида:
Аялақ дейик пе?
Айқулақ дейик пе?
Айқулаш дейик пе?
Айқурсақ дейик пе?
Қурсаўшық дейик пе?
Қуртқайшық дейик пе?
Қурық сал да, шетке шық,
Қуррық сызып, кокке шық!
* XX
Қуртқай пIық, қуртқай ыIык,
Қара аспанды қурсай шық!
**х
Қуртқайшық, қуртқайшық,
Қулашыцды жайып шық,
Қуртгөжецди алып хяық!
* XX
Қуртқайшық, қуртқайшық,
Қургқалтадан май шық,
Майды палға қатайық,
Мазасынан татайық!

Ж етиқарақшы - жети шырақ,
Жети қайтара айтқап саўап!

Қалыц думан қаплаганда:
Қара думан,
Ҳай, ҳай,
Анац өлди,
Қайқай!
х х

Думан, думан,
Ҳайт, ҳайт,
Жақты түсти,
Қайт, қайт!
* х х

Кор думан, көзицди аш,
Көзицди аш та, тура қаш!

Булт айланганда:
Жәўдир мама қамшылат,
Жамғырыцды тамшылат!
* * *

Жәўдир мама, Жәўдир мама,
Жаўыныцды жаўдыр мама!
***
Гүлдир мама, Шүддир мама,
Гәлдир мама, ТПәлдир мама,
Жәўдир мама, Шәўдир мама,
Жаўыныцды жаўдыр мама!
***
Жәўдир мама, шаўып кел,
Жаўар жериц таўып кел,
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Даўылпазды шалайын,
Даўылдан күш алайын,
Дабылымды соғайын,
Дацғырамды қағайын,
Дамбалымды шешейин,
Дүмбилимди шертейин!

Қасарыссац, қар жаўдыр,
Жарылқасац, зер жаўдыр!
*

*

*

Селдиц пири - Селтир мама,
Селди қуўып келтир, мама,
Саўыныцды саўдыр, мама,
Саўытларды толтыр, мама!
*

*

*

*

*

Жаўма күним, жаўма,
Мен үйдиц туцғышыман,
Мешитти қорыўшыман,
Шыцғал соғыўшыман,
Шыцдаўыл урыўшыман,
Жаўларды қуўыўшыман,
Жаўынды тындырыўшымаи!

*

Ҳинди, ҳинди, ҳиндир,
Ҳиндир күшиц дөндир,
Бултты қуўрлп аўдыр,
Жаўыныцды жаўдыр!
***

Жаўын жаўганда:

Жаўын, жаўын, жаў-жаў,
Саўлап-саўлап жаў-жаў,
Жаўкийимим ҳөл болсын,
Сай-салалар сел болсын!

Жаў, жаў, жаў жамғыр,
Төгип, төгип жаў, жамғыр,
Ақ көйлегим суў болсын,
Аққан с}улар сел болсын!

***
Жаў, жаў жамғыр, жаў-жаў,
Қудай берсин жерден,
Қуй, қуй жамғыр, қуй-қуй,
Буўдай болсын белден!

***

Жауын тоҳтатцанда:
Жаўма куним, жаўма,
Мен анамныц туцғышыман,
Қазан қырар қырғышыман!

Жамбыр, жамбыр,
Қуйып бер,
Жалбыр шашым,
Жуўып бер,
Көс, көс,
Шашым өс!
**
Жаўын-шашын - көс-көс,
Мацлай шашым - өс-өс!

***
Жаўма мама, жаўма,
Жаўыныцды саўма,
Мен анамныц туцғышы,
Қазан қырар қырғышы!

***
Жаўын-шашын - көс-көс,
Жасық шашым - өс-өс!

***

Шамал шаҳырганда:

Мен анамныц туцғышы,
Қазан қырар қырғышы,
Булттыц жолын байлайын,
Бул жаўынды айдайын!

Айдар-ҳа, Айдар,
Демицди қайтар,
Иш-шш, иш-шш!

***

***

Дәў, дәў, дәў киси,
Дәўдиц келер күлкиси,
Дөцге шығып қарайын,
Дәўден жәрдем сорайын,
Дәўлер жәрдем бермесе,

Айдар-ҳа, Айда-ар,
Шөлден бадан елди,
Жерден хабар кедди,
Кед-ҳа, келе бер, ҳү-үў,
Шамалыцды жибер, үў!
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***
Айдар-ҳа, Айда-ар,
Уйыққа түсип анац өлди,
Қ\даққа түсип балац өлдиг
Кел-ҳа, келе бер, ҳү-үў,
Шамальщды жибер, үў!

Қуйын цууганда:
Кә, қуйыи кет, кет,
Думаланып кет,
Жумаланып кет,
Шубаланып кет,
Қуўаланып кет,
Созылып кет,
Үзилип кет,
Кет, кет!
***
Кә, қуйын кет, кет,
Таздьщ үйине бар,
Таздьщ үйине бар,
Таздыц үйии аўдар!
***
Кә, қуйын, кет, кет,
Кәлдиц үйине бар,
Кәлдиц үйине бар,
Кәлиймени билмес,
Кәрдиц үйине бар!
*

*

*

Кә, қуйын, кет, кет,
Кәкирдиц үйине бар,
Кәкирдиц үйине бар,
Кәлиймени билмес,
Кәпирдиц үйине бар!

Дүбелей цууганда:
ДҮЎ- ДҮЎ- дүўеле,
Дүўеле деген неўеле?
Дүўилдеген дүбелей.
Д үбелей деген не бәле?
Дүгиц, дүгиц, дүгициз,
Д үгилип кеткей дүбелей,
Үгиц-ҳә, үгиц, үгициз,
Үгилип кеткей дүбелей,
Жулыц, жулыц, жулыцыз,
Жулынып кеткей дүбелей,
Қуўыц, қуўыц, қуўыцыз,
Қуўылып кеткей дүбелей,

Жаўын қуйсын, сел жүрсин,
Жуўылып кеткей дүбелей!

Мэмелек айландырганда:
Қант берейин,
Қурт берейин,
Махд берейин,
Сүт берейин,
Қасыма кел,
Қолыцды аш,
Дос болайық,
Жолымды аш!

Дэрьяга суў сораганда:
Көк, көк, көкти айттық,
Көк айырылып күн шық,
Тас, тас, тасты айттық,
Тас жарылып суў шық!

Жьь\ цуслары келгенде:
Тырна, тырна, арқан сал,
Тырнағыца талқаи сал,
Талқаныцды жейик,
Тилегицди тилейик!
***
Самалық, самалық,
Көрмегеймиз жаманлық!

Қусларды көргенде:
Зуў, зуў, қарлығаш,
Зуўыл, зуўыл, қарлығаш,
Узақ жолдан мен келдим,
Зуўлап ушып, қапыны аш!
***
Ақсары, ақсары,
Қуйрық жүни сап-сары!

Жэнликлерге дус болганда:
Сәўирқоцыз, сәўирқоцыз,
Сәўирқоцыз - тәўир қоцыз,
Қәний, қәний, қашан келдиц,
Қандай хабар әкелдиц?
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***

* X* *

Қоцыз, қоцыз, қоц ала,

Қарақурт, қаш, қаш,

Қоцды теўип қуўала,

Уўытыцды жынға шаш!

Азығыцды арқала,
Өрден-пәске жумала!

***

Жолшы шыбын, кел-ҳә, кел,
Жола}'шыцды уйге әкел!

***

Ханныц қызы, ханқызы,
Ханацызға хан келди,
Ханацыздан хабар ал,
Хан билен мийман келди!

***

Қумырысқа, қумырысқа,
Жол сала бер гум-тусқа!

***

***

Ханныц қызы Қалбийке,
Ханнан хабар ал, бийке,
Ханымыздыц табы жоқ,
Ханацызға бар, бийке!

Мый, мый, мийиўле,
Мын буралып бийиўле!
***

Қон өрмекши, қона түс,
Қонақ болсац, қолга түс,
Жолаўшы болсац - жолға түс!

***

Батпат болсац, бат, бат,
Батқан жерицде қат, қат!

***

Ғулығулық, қуллық-қуллық,
Мен анамнан туўылайын,
Желаяқтай жуўырайын,
Жердиц шацын суўырайын,
Жер танабын қуўырайын!

***

Айқулақ, тек, тек,
Ай-да айбат шек, шек!
***

Гүмгүм, гүм-гүм,
Аузыцды жум-жум!
*

Дала свйилине шъщцанда:

Дәп, дәп, дабыл,
Қозықуйрық табыл!

Я-

Ийнелик, ийнелик,
Ийнементке түйрейик!

Н
- *

*

Қозы, қозы, қозықуйрық,

* * *

Қуллық урдық, қудадан буйрық!

Дәўет, дәўет,
Дәўди тербет,
Дәў аўып кетти,
Дәўет шаўыи кетти!

***

Ата - геўрек, ана - геўрек,
Атасы қал, анасы керек!

>(•>(•*

** *

Жылан, жылан, жыйырылып қал,
Жылпыр тоныц сыйырылып қал!

Көс-көс, көсик, шык,
Алдымнаи ғана өсип шық!

***

***

Ордалы жылан оралып қал,
Орала бермей ордаца бар!

Үиии, үппи, упелек,
Сәлемимди ала кет!

***

***

Обал-саўабыцды өзице ал,
Обаца, ордаца оралып бар!

Қанттай собық, қандай собық,
Қанттан татлы қоянтобық!
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Гүбелек цуўшпда:

***
Қар туяқ, қара туяқ,
Қатты жерде картатуяқ!

Гүў-гүў, гүбелек,
Гүўил, гүўил, гүўелек,
Гүўилдесии ушады,
Гүлге қонар гүбелек!

***
Жууа, жуўа, сайлан,
Айғыр болсад, айлан,
Байтал болсац, байлан!

Қоян туўганда:

XXX'

Қояным, қояным не болды,
Көккойлегим суў болды,
Гөжегицди керейин,
Көйлегимди берейин!

Жуўа, жуўа, жуўырыи шық,
Жердиц шацын суўырып шық!

XXX
Тобыц жутцанда:

Әйне, әйне, әйненмй,
Әиий таптым гәренмй!

Ер болсам, мацлайымнан шық,
Бий болсам, тацлайымнан шық,
Палўан болсам, билеш мнен шық,
Шебер болсам, бармағымиан шық,
Есер болсам, табанымнаи шық!

Суўш шомылшпда:
Ала-қула гүбелек,
Қулағымныц сууым төк!

XXX

Сүт тис түскенде:

Айьщ-ғайьщ гүбелек,
Қулағымньщ с\ўын төк!

Таў бол, ғас бол,
Жасыма жас бод!

XXX

XXX

Ақ гүбелек, кок гүбелек,
Алац-ғулац көп гүбелек,
Оц қулағыма суў кирди,
Сол қулағыма суў турды,
С)ўларыцды төк, гүбелек!
*

*

Нурдыц қара таўындай бол,
Нурлан пискен қаўындай бол!

Тырнаҳ көмгенде:
Тырнағым туманат,
Турган жериц аманат!

*

Көп-коп кептер, көи кептер,
Көйлегимди кептирип бер!

XXX
Қай, қай, қайыл бол,
Қыяметте тайын бол!

Суў бойынап өткепде:
Субханалла, субҳаналла,
Суў жағала, су)' жагала!

Пышъщ кеселеп өткенде:
Жол сеники,
Жон сеники,
Ҳақ меники,
Бақ меники!

Қуйыдан суў алтнда:
Суў ийеси Сүләйман,
Суўьщнаи суў сорайман!

Жыгылып ҳалганда:

Әдираспан алшнда:
Ассалаўма әдейкүм, әдираспан,
Сизди емге буйырды Омар, Оспан!

Жыгылған - жырғалақ,
Турған - турғалақ!
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Сүйел ушырганда:
Ай апа, қарай қал,
Қолымда әйяй бар,
Менде сүйел бар,
Сенде неўел бар,
Сүйелимди ал,
Сөгацди ал!

Тасбаҳаны тоцтатҳанда:
Бирди де көтерер тасбақа,
Мыцды да көтерер тасбақа,
Мени де көтерер тасбақа,
Жерди де көтерер тасбақа!

***
Бисмилла, бисмилла,
Мен биринши көрдим,
Шайтан көрмеди,
Мен биринши билдим,
Шайтан билмеди!

Шаш жасырганда:
Жел мама, өзиц гүўа бол,
Жер ана, саған аманат!
***
Қара бир шашым шаш еди,
Қыяметкеше хош енди,
Қар менен желден жасырдым,
Қара жер саған тапсырдым!

*Г *Г V.

От жаҳцанда:

Жецил жағыц маған болсын,
Аўыр жағым саған болсын!

Балалар түшкиргенде:
Ақ пиш,
Айран иш,
Қырға шық,
Қымыран иш!

Көрим көрингенде:
Мениц атам бар,
Мениц арқам бар,
Пирим де күшли,
Жиним де күшли!
***
Албаст, албаст - албасты,
Арқаца шайтан жармасты!

Сойле жаным, сөйле,
Гүрле жаным, гүрле!

Уйҳылаў алдында:
Жайлы жатқайлы,
Жақсы турғайлы!
***
Жатқызғайсац, я Алла,
Турғызғайсац, иншалла,
Лә иллаҳа илалла,
Муҳаммед Рәсүлулла!

Тасбаҳаны төцкергенде:
Жаўын тиле, сел болсын,
Жайдақ суўлар көл болсын,
Жийектайым ҳөл болсын!

ТАҚМАҚЛАР
Дәмегиц - дәмек,
Тамағым - тамақ,
Бир үзим нан болса,
Айтаман тақмақ!
***
Көсигиц - көсик,
Тамағым тесик,
Бир көсик бериц,
Айтаман қосық!

***
Басалай - атала,
Быламық - батала,
Тоқаш - баўырсақ,
Тилейди-аў бу қурсақ!

* * !(•
Жолда киятыр ешек,
Қулағы қуртлаған,
Үстинде биреў отыр,
Көкнар уртлаған.
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*

*

*

Атым - қулан,
Қамшым - жылан,
Ҳаслымды сорасац,
А лты уран!
***
Атым ойнақы,
Қақтым дойнақы,
Қырдьщ қызыньщ,
Тиси сойлақы.
*

*

*

Аттым, баттым,
Сайда жаттым,
Сайдан шығып,
Садақ аттым!
***
Жийрен тайым желер,
Атын айтсам келер,
Үйиринен қашып,
Изимизге ерер.
*
Ғазларыма жем бердим,
Ешегиме дем бердим,
Ғалдыр-гулдыр, ғыйт-ғыйт,
Есикти ашыц, мен келдим!
*

*

*

Түйеме тас бердим,
Ешегиме ас бердим,
Шәўир-шүўир, шәп-шәп,
Ғалдыр-гулдыр, ғаўп-ғаўп!
***
Түлки, түлки, түлкишек,
Түн жамылын жүргишек,
Түлен сени түртпесе,
Түнде нағып бүлгишек?
*

*

*

Ҳәкке, ҳәкке, ҳәккелек,
Ҳәкке жүрер ҳәккелеп,
Ҳәкери қыздыц сөзинен,
Ҳәрреки кетер өкпелеп.
***
Атқа миндим - шаптым,
Атажуртты таптым,

Ағайиним көп екеи,
Ағаларым шоқ екен!
** *
Асық ойнаған азар,
Топ ойнаган тозар,
Бәринен де қой бағып,
Қуйрықмай жеген озар.
***
Шүў, шүў,
Буйрық атым,
Шаў, шаў,
Жүйрик атым!
***
Дигидик, дигидик ат шаптым,
Түркистаннан қыз таптым,
Қыздыц аты Күнайым,
Қашып кетсе - гүнайым.
***
Көрдим, көрдим, көз көрдим,
Көк көйлекли қыз көрдим,
Көйлеги екен кестели,
Көрген жүрек қәстели.
*

Гүбелекуш ып баратыр,
Гүлди қ}гшып баратыр,
Гилец қызды көрген соц,
Кеўилим йошып баратыр.
***
Данғыр-дуцғыр дацғыра,
Бир қыз кордим Тамдыда,
Алма берсем, алмайды,
Саққыз берсем жалмайды!
***
Мацқыслаўда бир қыз бар,
Мацлайында жулдыз бар,
Алайын десем, пулым жоқ,
Берейин десем, гүлим жоқ!
***
Самарқанда бир қыз бар,
Жағасында жулдыз бар,
Барайын десем, атым жоқ,
Алайын десем, затым жоқ!
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***

Патыраттьщ ишинде,
Қызлар да жүр қалтыраи.

Жағалтайда бир қыз бар,
Жағасында қундыз бар,
Алайын десем малым жоқ,
Жат алар деп жаным жоқ!

* *■ *
М ы й ы р, м ы й ы р, мы й ырда н,
Шаўып келдим қыйырдаи,
Жалбьтр гоным жалпылдап,
Қулан қалдым сыйырдан.

***
Ана жерде иатырат,
Мына жерде патырат,

ЖАРЛАМАЛАР
Халықты жыйнатнда:

Ддслепки ҳар жаўгаида:

Жар, жар, жарлаймыз,
Х<ар басыпа шарлаймыз!

Қар жаўды, қар жаўды,
Қара жерге нәр жаўды!

Жаз паслы баслантнда:

Бултлы күни қуяш шыққапда:
Күн шықты, күн шықты,
Кок үстине нур шықты!

Жаз жақсы, жаз жақсы,
Жаздьщ күнги ҳәз жақсы!

Келиишек түскенде:

Жаца ай туўганда:
Сүйинши, сүйиитли,
Айды көрдим биринши!

Келиншек түсги, аўылга түсти,
Қызлардыц ишине гулғула түсти!

Базаршылар қайтқанда:

Жыл қуслары келгенде:
Жыл қусы келди, жыл келди,
Жылбасы енди шын келди!

Хабаршы айтты яшақай,
Базаршы кайтты яшақай!

Ацшылар шикардан оралтида:

Наўрыз эййямы киргепде:
Ай - дорек, күн - дәрек,
Наўрыз келди мубәрек!

Аншылар киятыр, ац аўлап киятыр,
Аглары жүре алмай, аўдацлап киятыр!

БАЯТЛАР
Бэҳэр баят лары
Ләйлапа, ләйлапа,
Күлхш келши ләйлапа,
Бийиў ойпап берейик,
Ләйлек болшы аяпа!
***
Тацда келер ләйлаиа,
Түнде келер ләйлапа,
Түрли-түрли жипектеи,
Тонлар кийер ләйлапа!

***
Қарлығаш қус - қара қус,
Қайырыла уш , қайра уш,
Қуўаласып уш а бер,
Қайтып кетти қара қыс!
***
Тырпа келди, гур, жеше,
Туцлигицди гүр, жсцге!
***
Тырр ыў-ты р ры\^ тырна л а р,
Сап дизилии ырғалар,
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***

Арқан тарт, гилем арт,
Арқажуртқа сәлем айт!

Баятларым байланды,
Байдыц үйин айланды,
Баятымныц бәделин,
Бермесециз ўайрандхл!

Тыррыў-ты ррыў тырт халар,
Сап дизилип ырғалар,
Арқан тарт, гилем арт,
Арқаласқа сәлем айт!

Ж ылбасы баят лары

Тыррыў-тыррыў тыриалар,
Сап дизилип ыргалар,
Арқан бол, гилем бол,
Аўылымызға тагы кел!

Алтын арша ашылды,
Ишштехт парша шашылды,
Зәп болды, зәп болды,
Бәле-мәтер сап болды!

***

**х

Жаўып жаўып киятыр,
Жездем шаўып киятыр,
Қамшысыиьп х ушына,
Қоцыраў тағып киятыр!

Әз келди билициз,
Наўрыз кирди көрициз,
Әзиз ийем қолласын,
Наўрызлама берициз!

***

XXX

Айя бәйшешек,
Өлиу бәйшешек,
Бәлиў бәйшешек,
Боййиў бәйшешек!

Қуданыц нурлы күни,
Улыстыц уллы күни,
Жылдыц қутлы күни,
Жылбасы мүбәрек,
Наўрыз мүбәрек!

* н- *

Ж аз баят лары

Бәйиў, бәйи\', бәйшешек,
Бәрне екен бәйшешек,
Баят айтып жүрейик,
Бәйшешеклер терейик,
Бәйшешегим байланар,
Бәйбишени айланар!

Жаз келди жаппан,
Жап толды ҳапиан,
Атланды шопан,
Атылды сақпан!

***

XXX

Айдаҳай ай шешек,
Адыр тола бай шешек,
Аи жецгеме адайы,
Ала келдим бойшешек!

Ғақ-ғақ, ғаз келди,
Ғаз измнен жаз келди,
Әне-мине детенше,
Ғацқылдасқан саз келди!

* XX

XX*

Баятлар айтып келдик тойыцызға,
Бах^қазанлар асылсын тойыцызда,
Баятты айтқап менен тоямыз ба,
Бабалардыц сонетин қоямыз ба?

Жазда жаймалақ,
Жарда жарғалақ,
Ойда ойғалақ,
Ойын-жырғалақ!

Баятлар айта келдик есигице,
Ба/шапақтай б есул берсин бесигице,
Бәйбишә ақ шаршылы ана болсын,
Бәрисин бере берсин несибице!

***
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Жаз болды, ойнадық,
Жырғадық, қуўнадық,
Жарыстық, жуўырдық,
Жер танабын қуўырдык!

Гүз баятлары
Тыррыў-гыррыу тырналар,
Сап дизилип ырғалар,
Арқан тарт, гилем арт,
Сораганга сәлем айт!
Тыррыў-тыррыў тырналар,
Сап дизилип ырғалар,
Арқан тарт, гилем арт,
Айлар барып, амаи қайт!
Тыррыў-тыррыў гырналар,
Сап дизилип ыргалар,
Арқан бол, гилем бол,
Қайтарыцда тагы кел!

Қыс баятлары
Ақ қар, аппақ қар,
Жапалақлап жаппақ қар,
Жаў, жаў, жаўа бер,
Ақ көрпецди жаба бер!
* * *

Қар, қар, қарбала,
Қарлы күни қарлама,
Ағалар алар қарнама,
Балалар согар қарқала.
***
Қара, қара, ғарғалар,
Қар үстинде жоргалар,
Қар тазартқан сорлыныц,
Қара тери соргалар.

Қарлыгаш қус, ғаш-гаш,
Қар борады, қаш-қаш,
Қорегицди қарга шаш,
Қанарлардыц аўзын аш!
*

*

*

Қарлығаш қус, ғаш-ғаш,
Қанатыцды аш-аш,
Қанатыцды аш та,
Қантыц болса, шаш-шаш!
Қарлыгаш қус, гаш-гаш,
Қушагыцды аш-аш,
Қушагыады аш та,
Қуртыц болса, шаш-шаш!

Қарлығаш қус, ғаш-гаш,
Тумсыгыцды аш-аш,
Тумсығыцды аш та,
Тутыц болса, шаш-шаш!

Ярам азап баятлары
Ораза оц болсын,
Олжамыз мол болсын,
Оразаны тутқанныц,
Оразғары зор болсын,
Я, Рамазан!
***
Ақ қапы да ашылды,
Көк қапы да ашылды,
Агшақ кишем шыққанда,
Ақша молдан шашылды,
Я, Рамазан!
Ақ қапы жабылды,
Кок қапы жабылды,
Усы үйдеги жигитке,
Уўыздай қыз табылды,
Я, Рамазан!
*

*

*

Ҳақ, ҳақ, ҳақтан келдим,
Ҳәзирети жақтан келдим,
Ақща берсец үйип бер,
Тийин берсец түйип бер,
Я, Рамазан!
***
Ас, ас, астырсын,
Астырсын да тастырсын,
Қасымкерди қашгырсын,
Қара тас пенен бастырсын,
Жаманлық қылғанларды,
Жаратқан ийем састырсыи,
Жақсылық қылғанларды,
Жақсыга жантастырсын,
Нмйетициз кәмил болсын,
Тилегициз қабыл болсын,
Я, Рамазан!
***
Үйицниц алды ой болсын,
Қорац тойы қой болсып,
Шайнагаиыц май болсын,
Қутханацда той болсын,
Я, Рамазан!
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***
Асыц, асьщ - асьща,
Берекет бергей басьща,
Бөденедей жорғалаи,
Қырғаўылдай қорғалап,
Қыдыр атлы атамыз,
Ө ш келгей қасьща,
Я, Рамазан!

Барат баятлары
Барат келди бер сәлем,
Бая гшыға бир сәлем!
***
Ақ ат келди,
Қара ат келди,

Жыл айланып,
Барат келди!
** *
Барат келди, билдициз бе?
Билгенлерге ердициз бе?
Кесе-шәйнек жуўдьщыз ба?
Кир-кирнени қуўдыцыз ба?
***
Барат келди, билдициз бе?
Барды-жоқты көрдициз бе?
Балацызды суйдициз бе?
Баят айтып бизлер келдик,
Бизге қәде түйдициз бе?

ЖЫРААМАШЛАР
Қобызды алдым қолыма,
Қудайым салды жолыма,
Қобызым саган бағайын,
Қулағыца шыцға тағайын.
Қобыз, қобыз, бул қобыз,
Қоцырайдан бар қылқобыз,
Қобызым қолдан түспесии,
Қоцыр бир даўсыц өшпесин
*

*

*

Қобызым басы ыргайды,
Қызлар қолын былғайды,
Қыз бар жерде, қызық бар,
Қобызым соны жырлайды,
Қызлар келип тыцлайды.
***
Лақайым бар еки ишек,
Лаққы бала күлкишек,
Лақайым дүми дүмбишек,
Лақыр-луқыр дүцгиршек.
***
Лақайым бар еки ишек,
Жайыл бала кеўилшек,
Жырламашым жырлайыи,
Жыйылғай қыз-келиншек.
н- *
Лақайым басы қайыцды,
Қайната бер шайыцды,
Қыз қуймаса, ишпеймен,
Қоя бер жецғе, пайымды.

5*- X- *
Лақайым басы ырғайды,
Қызлар қолыы былғайды,
Былғаганда бармасащ
Бир бәле деп қаргайды.
* чЛақайым басы қалайы,
Қырдыц қызы анайы,
Қырдыц қызьг ишинде,
Қырғыздыц қызы жабайы.
***
Орай да орай, орайлы,
Шэрдиц қызы шырайлы,
Шәрдиц қызы ишинде,
Нурдыц қызы сылайлы.
** *
Мен шораман, шораман,
Шортөбеде тураман,
Периниц қызын услайман,
Басына терин тыслайман,
Периц менен шерициц,
Бәрин шашып таслайман!
***
Ай жоралар, жоралар,
Айдарлы бизиц шоралар,
Айдыц-айдыц жүргейли,
Айры бир үйге киргейли,
Айлана алмай ат өлгей,
Айыра алмай жат өлгей!

32 - Қарақалпақ фольклоры

www.ziyouz.com kutubxonasi

498

***
Қарай да қарай халқым бар,
Қарадаи қалған салтым бар,
Қараньщ атын шығарган,
Қапсығайлы алпым бар,
Қайсы бирин айтайыи,
Қарекец деген дацқым бар!

***
Алалай мспен булалай,
Арғы бабам Нағалай,
Нағалайдын тараган,
А ға йииим биртала й,
Жырдыц басы алалай,
Шыцныц басы алалай,
Алалайым таусылса,
Булалайым бар талай!
Ш АҚШ АҚЛАР

Қарац, қарац, ким ойнар?
Қуртқа менен қарт ойнар,
Қырық бала ш әрт ойнар,
Қара қырдыц басында,
Қулан менен ат ойнар,
Жаўыр атта қамшы ойнар,
Жыртық үйде тамш ы ойнар,
Жапсар менен ийт ойнар,
Жырбақай қыздыц басында,
Жабысқақ пеиен бийт ойнар!
**
Жумаландым, жуумақ таптым,
Жуўмағымиан тарақ ш ш ым,
Тарақты дараққа аттым,
Дарақ жийдегин берди,
Жийдекти таүыққа шаштым,
Таўық мәйегин берди,
Мәйекти отқа бастым,
Партылдады - паик етти,
Ақ күшигим ўанк етти,
Кишеме бердим - жемеди,
Щешеме бердим - жемеди,
Аўзыма салдым - жоқ болды,
Аш қурсагым тоқ болды!
***
- Түлки, түлки - түлкишек,
Түнде қайда барасан?
- Мамам үйине бараман.
- Мамац қәний не-е деди?
- Отын терип ке-е, - деди,
Ойдан тердик он қушақ,
Қырдан тердйк қырық қушақ.

- Мамац оиы нетеди?
- Нан жаптырды қырық ошақ,
Ж уртқа берди жуи шорек,
Бизге берди бир шорек,
Атып урдым тесикке,
Шекем тийди есикке,
Ш екемниц қаны шықты,
Ш ешсмнин жаны шықты!
* * 54Қурра, қурра, қурымсақ,
Қ])1рға қарай жуўырсақ,
Қырда қулан изи бар,
Қымызлы үйдиц қызы бар
Қымызлы үйге тусейик,
Қым ызынатI ишейик,
Қымызынан бермесе,
Қызыл ақша шашайық,
Қызын ала кашайық!
X- *
Қазы, қазы, ҳазы,
Қазы окемниц қызы,
Ақ огаўға кирди,
Аипақ екен жүзи,
Апалары соцьшда,
Ашардары қолында,
Алтын арша ашылды,
Ишинен иарша шашылды,
Қуш, қуш, қушайық,
Қанат бериц, ушайық,
Жасаўларын жыйғанша,
Қызды алып қашайық!

АЙТТЫРМАШ ЛАР

«Аўа» дегизейин бе?
Аўа!
Аўзыца муздай хаўа!
Ўо-о!

***
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«Бада» деши...
Бала!
Барлық исиц шала!
Ўә-ә!
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* X*
- «Қум» деп айт...
-Қ у м !
- Аўзынды жум!
- Ўә-ә!
*
-

*
«Бир» де!
Бир!
Бетиц кир!
Ўә-ә!

*

*

-

«Сегиз» де!
Сешз!
Силекейиц тециз!
Ўә-ә!

х

***
-

«Тоғыз» деш...
Тоғыз!
Тоғайдагы доцыз!
Ўә-ә!

* х*
- «Қырық» деш...
- Қырық!

- Жүўеницди үз!
- Ўа-ҳа-ҳа!
X X X

- «Мыц» деп айт-са...
- Мыц!
- Минә биреў мылжыц!
- Ўа-ҳа-ҳа!
*
-

* *
«Мыц» деп айт-са...
Мыц!
Ешегице мин!
Ўа-ҳа-ҳа!

X X X

- «Мыц» деп айт-са...
- Мыц!
- Бәпишицди зыц!
- Ўа-ҳа-ҳа!
X X X

- «Мыц» деш...
- Мыц!
- Аўзыц толы қум!
- Ўа-ҳа-ҳа!

- Ерниц жырық!

X X X

- Ўә-ә!

-

«Мыц» де...
Мыц!
Бет-аўзыц жүн!
Ўа-ҳа-ҳа!

*

X X

*

х *

- «Елли төрт» деш...
- Елли төрт!
- Сәлем бер де, торге от!
- Ўә-ә!
* х *

-

«Сексен» деш...
Сексен!
Сазкесекти жеисец!?
Ўә-ә!

***
-

«Сексен бир» деш...
Сексен бхлр!
Сен кемпир!
Ўә-ә!

***
- «Тоқсан» дей ғой...
-Т оксаи !
-Т а п тумсықтан соқсац!
- Ўа-ҳа-ҳа!
***
- «Жүз» деш...
- Жүз!

- Бес деш...
- Бес!
- Ишкийимиц шеш!
- Ўа-ҳа-ҳа!
X X X

- Бес деш...
- Бес!
- Кәпирдиц басын кес!
- Ўа-ҳа-ҳа!
X X X

- Асық де...
- Асық!
- Аўзыца жырық қасық!
- Ўа-ҳа-ҳа!
X X X

- Мылтық д е ...
- Мылтық!
- Жүрисиц сылтық,
Муртыц қылтық!
- Ўа-ҳа-ҳа!
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А УЫЗЖАППАШЛ А Р
Кимнен сес шықса,
Аяқ-қолы матақ.

Гүм, гүм,
Жүмиле жүм,
Ким күлдирсе,
Көзине қум!

* * *

Пешек, пешек, пешеги,
Пешекгүл ашты кешеги,
Ким биринши сөйлесе,
Песимбеттиц ешеги!

н- н- яГүм, ГүМ,
Жымыла жым,
Ким көклесе,
А5;зына қум!
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Пешек, пешек, пешеги,
Пешекг\гл ашты кешеги,
Ким биринши сөйлесе,
Песимбеттиц ешеги!

* ге *
Буўғайлы, баўғайлы,
Аўзымызды жаўгайлы,
Ким сөйлесе, ким күлсе,
Ол қудайдантаўғайлы!

* *

*

Атын, атын, атыны
Айтып қойдық атыны,
Ким биринши сөйлесе,
Алабасз ыц қатыпы!

* * *

Ғаўық-ғаўық, ғаўығы,
Басылмайды маўығы,
Ким усьишан сөйлесе,
Гүц кемпирдиц таўығы!
*

*

Оқа, оқа, оқалы,
Оқалысы жоқалы,
Ким сөйлесе, оллаҳий,
Олақ байдыц тоқалы!

Алай, алай, алайы,
Ҳәркимниц бар талайы,
Ким сөйлесе, ким күлсе,
А)п>1лымыздьщ малайы!

*

*

Д уў' дуў' дуўды,
Дҳужан кишем туўды,
Ким биринши сөйлесе,
Өзи-ақ ишсин у\лы!

*

Гүм, гүм,
Гүмиле гүм,
Ким үҳлесе,
Демине қум!
*

*

*

*

*

Тым-тым, тым болғай,
Қәне, ҳәмме жым болғай,
Ким усыннан сөйлесе,
Қара басы гүм болғай!

*

Байырқумньщ даласы,
Байсынсуўдыц саласы,
Ким усыннан сөйлесе,
Байыс қулдыц баласы!

*

*

*

Апын, апын, апыны,
Илдирип қойдық қапыны,
Ким сойлесе, ол сөйлесин,
Тоғайдағы тоқсан қүл,
Тоқсан қулдьщ қатыны!

***
Атақ-батақ,
Шағатай шатақ,

УЯ/1ТПАШЛАР
*

*

***

*

- Жылаў'ық, жылаўық,
Жыланныц кепин тырна)^ық!

- Уялшақ, уядшақ,
Уялыў нец, ҳәй қосшақ!
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***

- Көзлери гиртийген,
Шашлары үрпийген,
Оқыўдан қалаўық,
Уйқышыл - уйқылаўық!

- Ақ таўығым дән жейди,
Кок таўыгым дән жейди,
Кимнин пәми жоқ болса,
Қолын жуўмай нан жейди!

***

***

- Анғал, ацгал, ацғалақ,

Қыздыц кийимин кийипти,
Қызларға ерин жүрипти,
Уятдағы-ай, уятдағы-ай!

Ацгалсақ бала жацғалақ!
X*
- Күйиншек - күйгелек,
Жинпиц қызьш сүйгелек!
**
- Ызбай, ызбай,
Сөйлей алмайды қызбай!
Л-* *
- Қорқақ, қорқақ, қорғалақ,
Қорана қаш жорғалап!
***
Л
- 1көрдик,
көрдик,
Не қылғаньщды билдик!
X- ♦ X- Қожалақ, қожалақ,
Гөрден шыққан болсац да,
Бегицди жуў тазалап!

***
- Боке, бөке, - дейди,
Напын жылап жейди,
Үйине барсац ийти бар,
Пышығыныц бийти бар!
***
- Бөке, бөке, бокетай,
Үйинде сондай еркетай,
Жоқты излеи таптырар,
Айтқанларын қылмасац,
Шацарақтан шаптырар!
***
- Бекшик, бекшг-гк, бекшебай,
Ке гик, кетик кекшебай,
Тиси түсип қалыпты,
Аяғында окшебай!

***

***

- Сақаў, сақаў, сақлаған,

Илгегин иле алмайды,
Кийимин кийе алмайды,
Уят дағы-ай, уят дағы-ай!

Жыланныц етин қақлаған,
Әкеси тойға кеткенде,
Шацарағын боқдаған!

***

***

Қапысьгн иштен қулыплайды,
Тал түске шекем уйқылайды,
Уят дағы-ай, уят дағы-ай!

- Қарайды-аў, қарайды-аў,
Мурныныц погын жалайды-аў,
Сақал-мурты шыққанша,
Шешесинен қалмай жылайды-аў!
ПӘПИШЛЕР

М аҳтапшаҳ балага:
- Пацқы, пацқы, пацқылдақ,
Партлап кетпе иацқылдап!

Тартыншаҳ балага:
Тартыншақ, тар гыпшақ,
Тайқардыц жүгин артыншақ!

Қьт анш аҳ балага:
- Қызғаншақ - қызталақ,
Қызыц сениц қырық талақ!

Ж асҳаншаҳ балага:
- Сүмек, сүмек, сүмелек,
Сүйретилген сүцкелек!
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Мурны батыҳ балага:

Уялшаҳ балага:
- Ап, ап, аптыр,
Апқа басын қаптыр!

- Пушық, пушық,
Пышылдаган пышық!

Тиси кетик балага:

Утылшаҳ балат:
- Қалған - қалақ,
Аўзы жалақ!

Қашаҳ балага:

- Кетик, кетик, кекшебай,
Еки тиси боқшадай,
Суўдан алып сүйрик же,
Таўа алмасац порық же!

Тили кекеш балага:

- Қорқақ - қорыншақ,
Қорасына тыгылшақ!

Жылаўыҳ балага:
Жылайман - жыламшақ,
Жылайманды жылан шақ!

- Кекеш, кекеш, кекешек,
Кекеште бар кеғк ешек,
Көк ешеги сүрмелек,
Кекештиц тили гүрмелек!

Мииези уяц балага:

Уҳыпсыз балага:
- Олақ-олақ,
Аўзыца орақ!

- Гүц, гүц, гүцелек,
Сол қолында унелек,
Гүцелектиц үни жоқ,
Сойлемеге тили жоқ!

Үстемшил балага:
- Қопал - қопалақ,
Қулагьща шаналақ!

Үрейленгиш балага:

Шашмшыл балага:
- Ай-ўай пақыр,
Ацқыр, ацқыр,
Айқайлаи бақыр,
Анацды шақыр!

- Үркек - үргелек,
Үйиниц алдын сүргелек!

Жеккеленгиш балага:
- Соқабас - саяқ,
Жегени таяқ!

Дөҳметкели балага:
- Өтирикши - өрмекши,
Ҳәркимнеи бир көрмекши,
Өтириклериц - озице,
Өрдеп-ыққа доцбекши!

Аўырыншаҳ балага:

Көзи көкшил балага:
- Коккөз - бети боз,
Көтерем қойдыц етин соз!

Қарапэрец балага:
Қарабай қара,
Путы жара,
Исенбесец Ашып қара!

- Бай-бай белим,
Ш емиршегим,
Өп-әнейдей,
Келиншегиц!

Қолы суҳ балага:
- Уры, уры, уры,
Улы Қырга қуры!
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КЕЛЕМИШЛЕР
*

XXX

X *

- Сабылт,
Постыньщды жамылт!

- Қоцырат,

* х х

XX*

Ешегицди ацырат!

- Бақсейис,
Бир қарасац - ат сейис!

- Кенегес,
Кендир түбип кыя кес!

***

XXX

- Төлецгит,
Төрецди күт!

- Кенегес,
Излегени төбелес!

XXX
- Төлецгит,
Ешегицди бир лөцгит!

- Кенегес,
Әкецди соккен мен емес!

* хх

XXX

- Ийтақ,

- Мацгыт,
Жүрген жери шацгыт!

Ийтицди бақ!
И
-* *

**X

- Барын,
Баярлары ашқарын!

- Жалайыр,
Жалдыц басын жары айыр!

* *
*

- Тели,
Түймедиқ-ғо кели!

*

X

- Қацлы,
Бири-бирицди ацлы!

***

X->!- *

- Самат,
Аўларывды жамат!

- Қабасан,
Қанқа салып сабасац!

X X X

- Абыз,

X X X

Ала ғарбыз!

- Қабасан,

X X X

Үйице қонақ келгенде,
Жармапы қайдан табасац?!

- Ақай,
Арқаца қарамай қақай!

X X X

- Теристамағалы - терисаяқ,
Ҳәрқайсысында бир таяқ!

XXX
- Пацқара,
Пацқылдысы дацгара!

X X X

X X X

- Шомақ, шомақ, итоцқайган,
Ш ойын жолда тоцқайган!

- Жалайыр - жалайық,
Жарты нанга ылайық!
*

х* *
- Көрпе,
Копшигицди өрте!

X X

- Қыят,
Қырылысқаныцыз уят!
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***

X-X- X-

- Бексыйық,
Быламығьщ суп-суйық!

- Балқы-балқы, балпы,
Балақбаўы салпы,
Балқы қызыи алма,
Бәлесине қалма!

X Я- X*
- Бай-бай, әйтеке,
Бас-басына бир теке!

X- X- X-

- Қыдыралы - қырық тентек,
Ҳәр биринде бир келтек!

* х *

- Жабы,

X- X- X-

Жәнжелдиц қабы!

-Қ у р а ў , қураў, курама,
Қуры босқа жылама!
X-X- X-

X- X-X

- Шүйит,

- Қаратамыр, қатқан тамыр,
Жер баўырлап жатқап тамыр!

Шымшықтыц басын үйит!
* * х

X- XX-

- Шүйит, шүйит, шубырған,
Шошқаиыц етин қуўырған,
Писти, писти, - дегенде,
Шөмишин ала жуўырған!

- Бадқы,
Суў бетинде қалқы!

ҚАИТАРМАШААР
-

X X X

Қандай?
Майға пискен нандай?
Майға пискен нан қандай?
Мазасы аўызда қалғапдай!

-

Қаяққа?
Анаяққа!
Қаяққа?
Ат аўнаған жаққа!

XXX
-

X X X

Жол болсын!
Жоллығым мол болсын!
Болса, болсын!
Онда қоржыным толсьга!
Рахмет!
Арзымайды!
Арзығанша!
Илаж қанша?
Илажы болғанша!..

-

X X X

-

XXX
-

Қызық айтшы?
Қойшы...
Қошқарыады сойшы.
Қуйырдағына тойшы!

Болды!
Болса, болды.
Болды, болды!
Бос қурсағыц толды!

X X X

- Хош, хош!
- Еки қолыц бос.
- Босаған болсац,
Бос келме, бос!

XXX
-

Қой, қой!
Қойсац қой, қойыцды сой!
Қойды сойдым, тағы не?
Қуйрықмайын маған қой!

Кеш жарық!
Ешкиц арық.
Қойьщ семиз.
Сойып жециз.

X X X

- Хош, хош!
- Еки қолыц бос.
- Қолыц бос болса,
Бөпецди бар да тос!
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ҚУЎМЫШААР
Өтирик өлецлер
*

Шекшек барар шел менен,
Шаўып алдым бел менен,
Ишек-қарнын алып едим,
Та\'ыса алмадық ел менен.

***
Мен өзим жас басымнаы шаян бақтым,
Шаяннап байып кетип дүнья таптым,
Мешинге жинниц қызын алып берип,
Шайтанныц патшасына шапан жаптым.

***
Мен өзим өтирик сөзди жек көргенмен,
Еркекти егиз тапқаи көп көргенмен,
Таўыққа бөгенекли арба жегип,
Ханнан да сийсилени өткергенмен,
Ийтим менен күшигиме пишен салып,
Атым менен ешегиме ет бергенмен.
*

*

Бир өлецим бар еди, қойға кетти,
Бир өлецим бар еди, төйга кетти,
Бир өлецим бар еди үйде жатқан,
Бел алып, жер аптыўға ойға кетти.

Мен өзим жас басымнан оалық бақтым,
Балықтыц қабыршағын отқа жақтым,
Мейлиске суўтулпарды минип барып,
Бәлдиў сөзди көп айтып, журтқа жақтым.

Басында керегениц үрген қарын,
Көтердим палўан болып соныц бәрин,
Бир секирип үстине мингенимде,
Мертилди-аў көтере алмай қара нарым.
*

Бир өлецим бар еди, таўға кетти,
Таўдаи түлки қагыўга аўға кетти,
Бир өлецим бар еди шийткип жүрген,
Талап қылып, олдагы ацга кетти.
Бир өлецим бар еди, ҳәзир кетти,
Барып таўап етпеге ҳозмретти,
Бир өлецим бар еди ҳақ бәзирген,
Бес жылда базаршылап бәзер жетти.
*

Мен өзим жас басымнаи жылан бақтым,
Жыланныц арқасында шалқып жаттым,
М әздек пенен Марыны тутастырып,
Жердиц астын жол қылып, атта шаптым.

* * к-

Бир олецим бар еди, тайга кетти,
Тайыиа минип алып, айға кетти,
Бир өлецим бар еди, төменетек,
Тецип таўып бүгин-ақ байға кетти.

*

*

Бака қызын узатты гүбелекке,
Дүньясын артып барды бөгелекке,
Қасыыа қырық қоцызақ қосып берип,
Ат шаптырып, той берди дегерекке.

***
Қоцызақка қой бақтырдым,
Туўалаққа шөп шаптырдым,
Туўылмай-ақ тилим шығып,
Туўылыўдан шапшыи турдым!

*

*

*

Миндим де қоцызаққа аяцладым,
Аяцдап жүргенимде қоян алдым,
Қоянныц үлкенлигин сонда биддим,
Көтерип қоцызаққа қоя алмадым.
Қоцызагым ҳәр жерде тоцқаяды,
Сонда да мен қолымды таянбадым,
Қодымда откир пышак, қара қайрақ,
Қоянды үш күн бойы соя алмадым.

*

*

Қурай-қурай дегенде, қуўрай-қуўрай,
Ширкейдиц өтыр едим майын туўрай,
Кўдайым жалган сөзди айтқызбағай,
Ширкипиц бүйрекмайы жудырықтай.
***
Мен өзим жас күнимде бақа бақтым,
Бақаныц арығына жабыу жаптым,
Қурбақам Орынборга қашып кетип,
Бир бақа сүйинши айтып, зорга таптым.
Басында Майтөбениц ш ақмақ шақтым,
Бес ай баплап айқулақгы айға шаптым,
Бизлерге өтирик айтыў буйырмаган,
Бөденени тезек деп отқа жақтым.
Жүк артып бес қарсақка, ерте көшгим,
Шүйкелеп сарымайдан арқан естим,
Муртына көртышқанныц шылбыр байлап,
Шыцғырып, зар қаққанда зорга шештим.
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***
Дәрьяныц аржагыида ог көргенмен,
Писирген суўық суута е г коргенмен,
Қоржынға алты атанньщ етин салып,
Ҳәррегенииц айғырына бектергенмен.
Дәрьяныц ортасында сец көргенмен,
Жыланды сексен қулаш мен көргенмеи,
Қудайым жалған сөзди айтқызбагай,
Түйени ақсақ қойға өцгергенмен.
***
Базардан алып келгеи көнтирикти,
Қудайым айтқызбағай отирикти,
Айныганы замананыц усы емес пе,
Бир қызды ширкей теўигг өлтирипти.
Жалдадым отыз порсық Орынборга,
Жәниўар өзи жайлы, өзи жорға,
Қудайым жалған сөзди айтқызбағай,
Қус аргып жолға шықтым бесжүз нарга.

XXX
Мен озим жас басымнан палац бақтым,
Палацныц азығы деп бадам тиақтым,

Мәккеге палацымды минин барып,
Патшаныц сарайына барып жаттым.
Аспанда алты ай уштым тайлақ пенен,
Аспантаўды көтердим бармақ пенеи,
Суўацда паланымды минип алып,
Аўладым кербалықты қармақ пенен.

XXX
Бүрте қызын узатты ийнеликке,
Қара шыбыи таласты женгеликке,
Бир сүриў қумырысқаиы атып алып,
Барлық гөшин тарқатты децгеликке.

Қамысты жьтлқы тутар қурық қылдым,
Жекенди үйге тиреў - сырык қылдым,
Бир талын сақалымныц жулып алып,
Шабан қойды ургандай шыбық қылдым.
** *
Айттым да отирик олец, желлеп кегтим,
Артымнан гүбелекке «кел» деп кеттим,
Асаўын бөгелектиц тутып алып,
Астыма бес қап буўдай жүклеп кеттим.

Өтирик ертеклер
Ъүрге менен гүрес
(1-нусҳа)
Туттым бургениц анасын,
Тутқа байладым танасын,
Қосқа қостым жупғанасын,
Жер сүдигар етпедим бе?
Бир бүрге теити дизиме,
Келдим алты айда озиме,
Инанбас адам сөзиме,
Алты ай үйде жатпадым ба?
Туттым бүргениц агыны,
Тутқа байладым тағыны,
Алты батпан ақ яғыны,
Өткен базар сатпадым ба?
Мен достымдикине барсам,
Бүрге де жыбыр-жыбыр,
Мен де сыбыр-сыбыр,
Турдым да қаштым,
Алты айшылық жол астым.
Ал, кейниме қарасам,
Тумсығы ала бир бүрге,
Жетисти-ҳә, жетисти,
Тутысты-ҳә, тутысты,

Бүрге меиибир жықты,
Бүргени мен еки жықтым,
Бүргениц мурнын тестим,
Алашуўмақ бир жип есгим,
Жецгем менеп мингестим,
Әмиўдиц дәрьясынап кештим,
Гүрлен дәрўазасын аштым,
Бастым да сойдым,
Баҳасын қассаилар қойды,
Баҳасына жетпеди,
Алтмыш батпан ет еттим,
Етин етшиге бердим,
Майын майшыға бердим,
Бир пушпағы өзиме қалды,
Алтмыш апапа, жетмиш жапана,
Отыз пашқана етик шықты.

Бүрге менен гүрес
(2-нусқа)
Туттым бүргениц анасын,
Тутқа байладым танасып,
Қосқа қостым жупғапасын,
Жер сүдигар етпедим бе?
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Бир бүрге тепти дизиме,
Келдим адты айда езиме,
Инанбас адам сөзиме,
Алты ай қәсте жатпадым ба?
Дүбир, дүбир, дүбир хан,
Дүбир ханныц ези хан,
ӨЗинен соц улы хан,
Уллы дацлы Буўра хан,
Буўра хан менен бурысқан,
С)лай хан да, былай хан,
Қос пышақлы Қурбан хан,
Қулагы шонтық На\'рыз хан,
Периштелер әўмийин дейди Ешим хан,
Алдымыздан шыға кедди саўысқан,
Оц бүйиринен оқ тийип,
Шеп бүйиринен ақты қан,
Атадан туўған алтаўмыз,
Алтаўмыз да палўан,
Бастық та баўызладық,
Бүйрек майы бир батпан,
Шарбымайы сийсери,
Пышақ алды затынан,
Был гыргы жеген етинен,
Еле де бар, излеп барсан,
Бизиц үйдиц майынан.
Бүрге менен бийт қуда,
Екеўи де кәтқуда,
Бүрге кетти аяққа,
Бийтти қойды таяққа,
Ҳә бүргелер, бүргелер,
Бүргениц изин кергенлер,
Кәкилин үштен өргеилер...

Ертегим срте болды,
Қулағы келте болды,
Ғаз караўыл болды,
Тырна жасаўыл болды,
Ҳәкке бийсымақ болды.

- Ҳәкке, сен неден бийсымақ болдыц?
-М у зға тайып, шатым айырылды.
- Муз, сен неден кушли болдыц?
- Меи күшли болганда, күн еритер ме еди?
- Күн, сен неден күшли болдыц?
- Мен күшли болганда, булт басар ма еди?
- Булт, сен неден күшли болдьщ?
- Меи күшли болганда, жамғыр гесер ме еди?
- Жамгыр, сен неден күшли болдыц?
- Меп күшли болғанда, жер жутар ма еди?
- Жер, сен неден күшли болдыц?
- Мен күшли болганда, гышқантесер ме еди?
-Т ы ш қ ан , сен неден күшли болдыц?
- Мен күшли болғапда, пышық алар ма еди?
- Пышық, сен неден күшли болдыц?
- Мен күшлимен, күшлимен,
Аягымда бар зерли геўиш,
Күниге еки мыц тышқаннан сәўиш!

Ерте, ерте, ертеде,
Ел қулагы келтеде,
Аш екен де, тоқ екен,
Бар екен де, жоқ екен,
Ац да, қус та көп екен,
Саўысқанныц аласы,
Бозторғайдыц баласы,
Бир-биринен шоқ екен,
Бөденетай бөртик екен,
Қуйрықлары келтик екен,
Шымшық гықылдақ екен,
Қуйымшагы сылтық екен,
Ала гарға азапшы екен,
Қара ғарга қазаншы екен,
Ақсары асаўыл екеп,
Тазгара тазаўыл екеп,
Жагалбай жасаўыл екен,
Қарабай қараўыл екеп,
Қуўлар тентек болыпты,
Қуўмыш та ертек болыпты.

ОЙЫН ДҮЗИЛМЕЛЕРИ

ШАҚЫРМЛААР
Күндюги ойынлардыц шацырмалары
Келиц-ҳо оиын оаслаимыз,
Келтекти зыцгъга таслаймыз,
Қақшып алып аспаннан,
Қарсыма-қарсы услаймыз!

Ой-ош ойлаймыз,
Ойынбасы сайлаймыз,
Ҳәмм.елериц жыйылсан,
Қызық ойьга ойнаймыз!
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***

XXX

Аспанда ушқан алты ғаз,
Атайын десем оғым аз,
Ким ойынға шықпаса,
Атасыньщ басы таз!

Ата қораз шақырар,
Ақта ешек ақырар,
Ойын билмес зацғардьщ,
Атасы келип бақырар.

***

XXX

Шық ойынга төрелер,
Шоғырласьщ бөрилер,
Ойнамаған омалар,
Орнында домалар!

Ала танам жортақ,
Ал бола гой ортақ,
Кирисейик ойынга,
Ким келмесе қорқақ!
***

XXX

Бир асығыц болса, бесигице тық,
Еки асығьщ болса, есиғице тық,
Үш асығыц болса, үшегице тық,
Төрт асығыц болса, тосегице тық,
Бес асығыц болса, берман шық!

Бозы, бозы, бозылар,
Ойынға шық қозылар,
Бизден болсац өте берг
Ойнап-жырғап кете бер!

Кешки ойынлардыц шакырмалары
Маш-маш, машлаймыз,
Машымызды нашлаймыз,
Машаққа шық, жоралар,
Маш жырғасын баслаймыз!

XXX
Келиц, келиц, келиц-ҳо,
Желаяқтай желиц-ҳо!

XXX
Кетекте таўық жатады,
Аяқ-баўырын тартады,
Ойын жақпас зарғарлар,
Күн батпастан қатады.

***
Түйе, түйе, түйеди-ай,
Түйе мойнып ийеди-ай,
Үйде отырған бийкетай,
Үйкүшикке тийеди-ай!
***
Айдын-айдын кешелер,
Айдан арыў кишелер,
Қызыцызды жибериц,
Айнанайын шешелер!
***

Күн батты-я, шыи батты,
Қуптан болмай қул жатты,
Жатты да силеси қатты.

Жора, жора, жоралар,
Жолга шығыц шоралар,
Ойынбасы келген соц,
Бар-жоғыцыз соралар!

***

***

Боздыр, боздыр, бозы,
Бозда ойнар қозы,
Ойиамага шықпаған,
Ғырт қорқақтыц өзи!

Келгенлер - әрманда,
Келмегенлер - әрманда,
Түрли ойын ойнаймыз,
Көрмегенлер - әрманда!

***

ТАЦААМАЛАР
- Кимге сөк, кимге тақаи?!

***

***

- Кимге қуймақ, кимге қаймақ?!

- Кимге айран, кимге ашығаи?!

***
- Кимге жацғак,, кимге шацғалақ?!
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***

***

- Кимге шийе, кимге жийде?!

- Мәш керек пе, гүриш керек пе?!

***

***

- Дон керек пе, дәнек керек пе?!

- Қыз керек пе, қызғалдақ керек не?!

***

***

- Бадырақ керек пе, баўырсақ керек пе?!

- Қыз керек пе, қымыз керек пе?!

***

***

- Ҳалўа керек пе, алма керек пе?!

- Қымыз керек пе, қымыран керек пе?!

***

***

- Уўмаш керек не, қуўырмаш керек пе?!

- Қаймақтас керек пе, қайрақтас керек пе?!

***

***

- Қурма керек пе, қырмыш керек пе?!

- Гүл керек ие, пул керек пе?!

***

***

- Шөп керек пе, шөпшек керек пе?!

- Ақша керек пе, шақша керек пе?!

***

***

- Қум керек ие, қумалақ керек пе?!

- Жүзик керек пе, билезик керек пе?!

***

***

- Қар керек пе, қағаз керек ие?!

- Аспандағы ай керек пе,
Алтыннан сарай керек пе?

***
***

- Кепек керек пе, кесек керек пе?!

- Қырдағы кийик керек пе,
Суўдағы еүйрик керек пе?

***
- Илгек керек пе, илгешек керек пе?!
***

***

- Ийне керек ие, ййнемент керек пе?!

- Даладағы суўын керек пе,
Қорадагы қулын керек пе?!

***

***

- Түйме керек пе, түйреўмш керек пе?!

- Көктеги жулдыз керек пе,
Көлдеги қундыз керек не?

***
- Саз керек пе, сазсырнай керек пе?!

***

***

- Писилген май керек пе,
Пискен мәйек керек не?!

- Оймақ керек пе, дойнақ керек пе?!
***

***

- Жийде керек пе, жигилдик керек пе?!

Қатырылган қант керек пе,
Қаптағы 1'орақ керек пе?

***

***

- Қант керек пе, набат керек пе?!

- Демленгеи шай керек пе,
Дем салынғаи май керек пе?
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***

***

- Таўдағы үки керек пе,
Тоғайдағы түлки керек пе?

Шағыдған дэнек керек пе,
Қлуырылған мәйек керек пе?

***

***

- Уўызды сүт керек пе,
Уўылжыған тут керек пе?

Қырдыц жуўасы керек пе,
Қурқылтайдыц уясы керек пе?

***

***

Қумдағы геўрек керек ие,
Суүдағы мерўерт керек пе?

Қустыц сүти керек пе,
Жылқыныц өти керек пе?

***

***

Үш күндик күшик керек пе,
Үш айлық пышық керск пе?

Ой, ой, ойлаймыз,
Ой түбине бойлаймыз,
Қоне, қәне ойласьщ,
Қандай ойын ойнаймыз?

Қорадағы гоц керек пе,
Урадағы дән керек тте?
***
Қойдьщ уўызы керек пе,
Қогақардьщ мүйизи керек пе?

***
Маш, маш, санаўаш,
Бармағымды санап аш,
Ал-ҳа онда ойнайық,
Сайлағаньщ болсын маш!

СА Н Л М А Л Л Р
Әлелемен,
Дүўелемен,
Салқан ийтгиц
Сапы менен,
Қара қойдьщ
Қаиы менен,
Әўез бала
Қайда кетти,
Дузга кетти,
Қашан келер,
Жаз келер,
Ж аз келмесе,
Гүз келер,
Пәллемпиш,
Суўға түс,
Сен тур,
Сен шық!
***
Алпа, алпық,
Қыраи қарпық,
Шап-шаи шалшық,
Қара балшық,
Бала - балдыр,
Сен қал, сен шық!

***
Бир, еки, үш,
Үштен қалған,
Қара пуш!
***
Бирлан,
Екилан,
Үшдан,
Төртдан,
Бесдан,
Адтыдан,
Атдан!
***
ДоИ/ дон,
Түдкитон,
Түлкитопныц
Баҳасы Тортжүз дағы
Елли сом!
***
Атты м-баттым,
Оммала^гтым,
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Ойга қарай
Домалаттым,
Сары шымшық,
Самаршық,
Сапта турмай,
Саннан шық!

Қырмандаўық,
Қызық-қызық,
Қызылдаўық,
Әш-пәш,
Әше көш!

***

Бүр, бүрген,
Ецлик, епелек,
Үлбий, үиелек,
Тикен, гүбиртек,
Ноқат, ноқетек,
Жуўсан, жангақ,
Атқулақ, ажырық,
Қуўрай, қумаршық,
Қуртқа шаш, қыл ш ы қ,
Сен тур, сен шық!

Айям мамай өлипти,
Ас-абатын берипти,
Асабасы ун тапты,
Асаўылы пан жапты,
Айыў келии суў септи,
Аяқ келип бир тептн,
Үшик, үшик, үшик,
Қыймылдаган күшик!
***
Алпа, алпық,
Ш атак, шалпық,
Шыбық шыгнпып,
Сен кал, сен шық!

XXX
Айран-шалап,
Қатық, торак,
Ежегей, уўыз,
Қымыран, қымыз,
Иркит, иримшик,
Сен тур, сен шық!
***
Серик, серик,
Миндин керик,
Дикир, дикир,
Кери секир!
***
Аттым-баттым,
Қулаттым,
Қара жерге,
Сулаттым,
Пақа-пақ,
Пық-пық,
Сен қал,
Сен шық!
***
Абыз-абыз,
Арбыз-дарбыз,
Анда-мында,
Ацыз-аныз,
Қыдыра\гық,

***

***
Он, елли,
Алпыс, жүз,
Жүзден шыққан,
Апиақ қыз,
Анпақ қыздьщ анасы,
Апиақ айым - әйне Сиз!
***
Бир дедим билеўик,
Билеўикке бес мәйек,
Мәйек дедим ағыўыз,
Ағыўыздан сарыўыз,
Сарыўызы жугымлы,
Жуғымлысы жутымлы,
Жутымлысын жуттық,
Сен отыр, сеп шық!
***
Таўда - гағлан,
Қырда - қулан,
Жерде - жылан,
Аспанда - қус,
Ал-ҳа уш!
***
Бир сал,
Еки сал,
Үш сал,
Тәрт сал,
Бес сал,
Алты сал,
Жети сал,
Сен қал!
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***

Жети, сегиз,
Тоғыз, он,
Таў басына қон!

Бир маш,
Еки маш,
Үш маш,
Төрт маш,
Бес маш,
Алты маш,
Ал да қаш!

***
Аттым-баттым,
Мықта жаттым,
Мықтан шыгып,
Мылтық аттым,
Мылтығымныц
Оғы жоқ,
Мыйқылардыц
Оны жоқ!

***
Аттым-баттым,
Қулаттым,
Қара жерге,
Сулаттым,
Пақа-пақ,
Пық-пық,
Сен қал,
Сен шық!

***
Ийнем-ийнем,
Ушы тийнем,
Ис исментим,
Усы ийнем.
Қағанақ,
Шағанақ,
Темир тин,
Тағанақ!

***
Бир тас,
г
Ьки тас,
Үш тас,
1өрт тас,
Төбедеги Түс те қаш!

***

Бир шек,
Ьки шек,
Үш шек,
Төрт шек,
Бес шек,
Ешшек!

Үме - үмек,
Үмме - дүмек,
Шалдыр-шулдыр,
Шылдыр шүмек,
Ғалдыр-ғулдыр,
Ғәлбир-елек,
Дәнди шаш,
Шаш га Қаш!

***

***

Бир қай,
Еки қай,
Үш қай,
Төрт қай,
Бес қай,
Алты қай,
Жети қай,
Сегиз қай,
Тогыз қай,
Он қай,
Тур қайқай!

Бир гай,
Еки тай,
Үш тай,
Төрт тай,
Бес тай,
Алты гай,
Жети тай,
Сегиз тай,
Тоғыз тай,
Он тай,
Шонтай!

***

***

Бир, еки,
Үш, торт,
Бес, алты,

Бир - биз,
Еки - егиз,
Үш - үшец,

***
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Төрт - төртец,
Бес - бесец,
Бесец-бесец,
Аман-есен!

Аттым-баттым,
Шыцнан атттым,
Шын қулаттым,
Шыц қақтым,
Шырылдаўық,
Шымшық,
Сен гур,
Сен шық!

Ким желбуўаз Шын желбуўаз,
Аипа бәлем,

Ат - желбуўаз,
Аппан-жунпан,
Көмекей, тесил,
Көсил, есил,
Оррық,
О, зыррық!
***
Бир қап,
Еки қап,
Үш қап,
Төрт қап,
Бес қап,
Алты қап,
Жети қаи,
Сегиз қап,
Тоғыз қап,
Он қап,
Қоцқап!

ТА Р Қ А Л М А Л А Р
Ай қайық, кец қайық,
Айды шарлар желқайық,
Ертели-кеш ойнадық,
Енди үйге қайтайық!

Қуяш батты, қуп батты,
Қуптан болды, журт жатты,
Тарқасайық бас аман,
Ойыи тамам, ўәссалам!

***
Тар, тар, тартайық,
Тарқалмапы айтайық,
Ойын питти, төрелер,
Үйимизге қайтайық!
***
Пәр-пәрдайьш, пәрдайым,
Жыйылмаға биз тайын,
Бүгинги ойын питти,
Жыйылайық ҳәрдайым!

***
Дәп, дәп, дәп болды,
Гәштек болды, гәп болды,
Ойнадық, жырғадық,
Ойынымыз сап болды!

***
Ал енше, ал енше,
Ай да уяга қонды,
Тарқалайық онше,
Ойын тамам болды!

***
Бап, бап, бап болды,
Ойынымыз зәп болды,
Аман, аман, дос аман,
Көрмскенше хош-аман!

Көк қус келсе, әз болар,
Көкте бултлар аз болар,
Бәрин айт та, бирин айт,
Көп ойнаған таз болар!

***

*

Қара талым қада болды,
Тана-торны пада болды,
Ойынымыз тамамланды,
Тамашамыз ада болды!

Ақ тас - айдық тас,
Айдан түскен ақықтас,
Ақырғы маш питти,
Ендигиси - артықмаш!
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*

*

***

Ойынымыз ада болды,
Енди мәнзил - уя-уя!

Ойын болар оя-оя,
Зор ойнадық тоя-тоя,

ОЙЫНЛАР

Айцулаш
«Айқулаш» ойыны жаз ҳәм гуз паслыпыц ай толысқан ақшамларында ойналады. Ойын
ашық майданда өткериледи. Ойын қатнасыўшылары еки топарға болинип, еки тәреп болып
сап дүзеп турады. Олардыц ара қашықлығы он-он бес адым аралықта болады. Ойынбасы аяққолы шаққан ҳәм айбатлы бир баланы «айқулаш» деи белгилейди. Ол ортада ай қулашларын
кец керип турады. Сол ўақйтта тәреплер:
- Айкулаш, айкулаш,

Айга қа.рап қулаш. аиг!
- Айдан басқа не керек?
- Айдай арыў қыз керек!, - деп дәсме-дәс жууап урысады. Усыны айтысқаннап кейии
тәреплердиц агзалары келеси жаққа қарай жууырып өтиўге умтылады. «Айқулаш» еки
жақтьщ да балаларын бир-бириие жибермей тутып қалып, орынларына қайтарып жибереди.
Тәреплер орны-орнына барып турғаииан кейин қарсы жаққа жибериў ушыи тағы бир баланы таярлайды. Усы ўақытта гәреплердиц бири:

-Айқулаиг, айқулаш,
Айга қарап қулаш аш!
-Айдан басқа не керек?
- Айдары айры ул керек!, - деген усынысты айтады. Сол сөзди айтыўдан тәреплердиц
пәтли-пәтли балалары тағы да талайын сынап кориўге умтылады. Олардыц қайсы бири
«Айқулаш»тыц қолыыа түспей қарсы тәрепке оте алса ҳәм кимдидур тутса, соны ез
тәрепине алып өтиўге ҳақылы. Қарсы тәреплерден алын келинген «әсирлер» топар қурамын
толықтырады. Ойын соцында қайсы топарда бала саны көп болса, жецис соларга тийисли
екенлиги жәрияланады.
Ойын қыз-бозбалалар арасыпда да ойналгуцл ҳәм онда айтылатуғып қатарлар озгерип отырады ҳәм айырым шәртлер киргизиледи.

Ақсүйек
«Ақсүйек» - айлы түнлерде ойналатуғын ойын. Ойын қуралы - қойдыц тоқпан жилиги
болып, оныц ҳеш жеринде гөш жуқнасы қалдырылмай тазаланады. Усыннан кейин жхгликти куяшқа кептирип қояды ҳәм кешки ойынга алып шыгылады. Ойынныц болатуғынлығы
ҳаққында күндиз хабарлапады ҳәм биреўден-биреў еситип, кеште ҳәмме аўыл сыртындагы
жазыкдыққа шығады. Ойынға ер балалар да, қыз балалар да қатнасады. Олардыц араларыиап
бир бала «ағабий» болып сайлаиып, ол ойынныц аламан болып, яки топар-топар түринде
бөлинип ойналыўыи даўысқа қояды. Балалар тоггар-топар болып ойнаўды қәлесе, онда шек
таслайды. Шек қайсы топарға түссе, ойынды сол ар баслап береди. Егер,ойын қатнасыўшылары
аламан болып ойнаўды мақул корсе, ол ўақытта сүйекти агабийдиц ози ылақтыратуғын болады. Көпшилик жағдайда балалар аламан болып ойнаўды қәлейди.
Ағабий таярлангаи ақсүйекти қолына алады ҳәм оныц белгилериниц қай жерлеринде екенлигин барлық балага корсетип шығады. Өйткени, ойын барысында балалар басқа
ақсүйек алып келип, қ\ўлық ислеўи де мүмкип. Усыннан кейин ақсүйекги табыў ўақытып
белгилейди. Тапқан балага қапдайдур имканият бериледи яки бир нәрсе ўәде етиледи. Балалар
бул шәртлерге келискеннен кейин ағабий ақсүйекти кәтерип корсетип 'гурыи ҳәм өзи орнында
тургаи ҳалда тез-тез бирнеше мәрге айлапып:
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Ақ, а қ, аксүйек,
Аҳсүйегим - так сүйек,
Тақ сүйекти зыцгыттым,
Жер түбине шыщыттым!, - деп бар пәрманы менен ылақтырады. Ағабий тағы да бир-еки
айланады. Ағабий орнында айланып турғаннан кейин балалар ақсүйектиқ үстилеринен асырыла ылақтырылгаилығын да, қайсы тәрепке барып түскенлигин де абайламай қалады.
Ағабий «Жуўырғанға - жормал, тапқанға - орамал!» дегеи гезде бәрше б>алалар тум-тусқа
жуўырысып, бир-биреўден сорасып, ақсүйекти излеп кетеди. Ақсүйекти ким бурын тапса,
өзиниц тапқанлығын жәриялайды ҳәм оньщ қәлпеки емес екенлигин ағаоийге көрсетеди.
Ақсүйекти тапқан ер балалар оны өзиниц изине ерген қыз балалардьщ биреўине сыйлаў
ҳуқықына да ийе. Ол ўақытга ақсүйекти алған қыз бала «Ақсүйек менде!» деп жәрия етеди.
Ойын ағабийдиц оз ўәдесин орынлаўы менен жуўмақланады.

Ацгалақ
«Ацгалақ» - таяқ пенен ойналатуғын ойынлар дүркимине киреди. Ойыиныц тийкарғы
қураллары - топ ҳәм таяқ. Халық арасында бул ойынныц «қызаяқ», «ҳәккетаяқ», «айдаўтоп»
ҳәм т.б. атамалары ушырасады. Соньщ ишинде кецнен белгилиси - ацғалақ. Ацғалақ ойыны
аўлақ орында ойналады. Ойыи ойналатугыи кецислик «ац» ямаса «ацыс» деп аталады. Бундай
ашықлық орында бир-биринен қашықлаў қазғанақлар болып, бадалар соны дегереклеп оинайды.
Ацғалақойыныныцҳәр ойналымына онбалаға шекем қатнасады.Ойын қатнасыўшыларыныц
ҳорбирииде ушы ийик узынша таяқ болып, олар маш сызығына топланады. Баслаўшылық
миниетин алғаи ойын қатнасыўшысы:

Асы, асы -асладық,
Асыра таяқ тасладық,
Алац-галац ацгалақ,
Ацгалақты васладық!, - деп таяғын ылақтырады ҳәм басқалар да соны ислейди. Қайсы таяқ
оқсызыққа түссе, соныц ийеси топ сүрип, оны қазганаққа түсириўге ҳәрекет етеди. Басқа балалар топгы қақпайлап турады. Ойынды баслаған болса да, топты қазғанаққа түсире алмаған
балаларды басқалары:

Ацгал, ацгал, ацгалақ,
Ацгал бала жацгалақ,
Ацгалақ сүрип жүргенше,
Ацысқа қайт жоргалап, - деп басқылайды. Ацғалақ ойыны топтыц қазғанаққа түсиўи менен
тамамланады ҳәм нәўбетте турған балалардыц интасы бойынша келеси ойналым басланады.
Ойын қыс айларынан тысқары, бәҳор ҳәм гүз паслыныц салқын күнлери де ойналады.

Аттым-баттъш
«Атты м-баттым » - оғада кец тарқалган ойын. Бул ойын бурынғы ўақытта жеткиншеклердиц
әскерий шынығыўлары сыпатында откизидген. Ойынға он бир ямаса жигирма еки бала
қатнасады. Солардан биреўи ойын қатнасыўшыларын бирим-бирим санамалап, санама
соцында шеги келгенин бир шеттен қурдан шығарып отырады:

Аттым-баттым,
Кулаттым,
Кара жерге,
Сулаттым,
Пақа-пақ,
Пық-пық,
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Сен қал,
Сен шыҳ!
Ойын қатнасыўшылары бир шетке шығып болғаннан соқ ойынбасыиа қосқанда үш бала
қалады. Ойынбасы тағы да қурдағыларды санамалай баслайды ҳәм санаманыц соцғы қатарына
келгенде пәтти күшейтип:

Паҳа-паҳ,
Пыҳ-пыҳ,
Сен ҳал,
Сен шыҳ!, - деп, өзи де шыққан бала менен қосыла қашады. Буньщ меиен қоса, басқа балалар да қосылып қалған баланы айланып қашады. Ол кимди услай алса, өзи де солар қатарына
қосылып жууырады. Ойын усы рә}>иште даўам ете береди. Ким ақырында қуўыўшы болса
ҳәм ҳешкимди услай алмаса, сол бала утылған болып есапланады.

Ҳәкке қайда?
«Ҳәкке қайда?» ойыны жылдьщ бэҳәр ҳәм гүз паслында ойналады. Ойынға қатнасқан балалар еки топарға бөлинип турады. Ойынбасы олардыц араларын бес-алты адым қашықлықта
услап, айландыра турғызады да, ойын тәртибин түсиндиреди. Ойынға қатнасыўшы тоиар
ағзалары шериклес топар ағзаларыныц қолынан услаған ҳалда бир аяқта ҳәккелеп жүреди
ҳэм сораў-жуўаплар арқалы ҳэммени сөзге тартып отырады:

-Ҳ ж к е қайда?
- Уясында.
- Не қылып атыр?
- Кесте тигип атыр.
- Кестеси қяпдай ?
- Алақандай.
-Кимлерушын?
- Беглер ушын?
-Дәрўазасыиыц аўзы қаннан?
- Өте бериц буннан.
- Неше атласам өтемен ?
- Еки атласац өтесец.
-Ыржақлайсац ба?
- Бир жақлайсац ба?
- Бир жақлайман.
- Бир нан жейсец бе?
- Жарты паи жейсец бе?
-А л басла!
Ойын балалардыц тапқырлығына сай тәкирарланып, сөз қатарлары да өзгерип отырады.
Ойында ҳәккелей алмаған балалар қатардан шығарылады.

Ақыйра-қақыйра
«Ақыйра-қақыйра» ойыны балалар арасында «қыйра-қыйра», «аққыйра-қаққыйра»,
«аққыйра-көкқыйра» деген атамалар менен де белгили. Бирақ ойынныц қысқарған ҳалда
қәлиплескен аты: «ақыйра-қақыйра».
Бул ойын балалардыц жас-жасына қарай жиклем-жиклем болып қатнасыўы тийкарында
ойналады. Бунда еки жикке айырылған жиклем ағзалары өз шегараларын белгилеп алып,
бир-бириниц шегин бузып өтиўге ҳәрекет етеди. Жиклем сәрдарлары «ағаман» делинеди.
Ҳәр жиклемниц ағаманы өз сапласларын сақлап қалыўға күш салады. Ойын еки жақтыц да
бирдей:
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Ақ кыйра, кок кыйра,
Агаманлар бек кыйра,
Алар болсац, ал кыйра,
Алалмасац, ҳал кыйра, деп бир-бирине қарай шаўқымласқан ҳалда жуўырысыўы менен басланады. Қайсы жиклем ийелери қарсы жақты толық ийелесе, сол топар өзлериниц жецгенлигин жәриялайды. Жецилген
жақ толығы менен олардьщ қол астына өтеди. Ағаман жецилиўшилер ишинен пәтлилерин
сайлап алып, өз жиклемине қосады. Ойын келеси жиклемлердиц майданға шығыўы менен
даўам етеди.

Түлки-түлки
«Түлки-түлки» о 1лыны көбинесе қыс айларында ойналады. Ойын қатнасыўшылары тийкарынан ер балалардан ибарат. Қатнасыўшылар саны бес баладан асып кетпейди. Ойынбасы
олардьщ ишинен ец жүйрик, ец шаққан баланы «түлки» етип белгилейди. «Түлки» болған
баланыц шалбарыньщ арқасына узын етип түйилген шүберек байланады. Ойынбасыньщ
силтеўи бойынша «түлки бала» көзден таса, бир буйынтық жерге барып турады да, қалған
балалар қур әтирапына топаланып, томен қарап отырады. «Түлки» бир көринип, бир
көринбейтуғын қолайлы жерге тасаланғаннан кейин ойынбасы:

Түлки, түлки, туўманда,
Куйрыҳлары гүманда,
Коры қпасац тута гой,
Корқақ болсац, зыта гой! - деп айтқан ҳалда балаларды «түлки» аўлаўға шақырады.
Ойынбасыньщ сөзи қулагына жеткеннен-ақ ҳәмме балалар түлкини излеп кетеди. Кимдур ойынбасы нусқаған гезде түлкини көрип қалған болса, дәрҳал силтенген тәрепке қарай
жуўырады. Сол орыннан түлкини таўып гута алса, қуйрығынан услаўы менен қурға жетелеп
алып келиўи тийис.
Ойын барысынды түлкини екеўлеп услаўға жол қойылмайды. Ойында ҳәрким өз епшиллигин көрсетиўи тийис. Ойынныц ҳәр басланыўында қайта-қайта «түлки» тутқан шәбдес бала
келеси ойынды басқарыўға мүмкиншйлик адады.

Қамшылақ
«Қамшылақ» - қамшы арқалы ойналатуғын ойын түрине киреди. Бул ойынныц тийкары «қамшыгерлик» деп аталатуғын миллий жаўынгерлик машқылар менен байланысады.
Айырықша еплилик пенен ойналатуғын бул ойынды айырым орынларда «шырылдаўық» деп
те атайды.
Ойынға ер балалар да, қыз балалар да қатнасады. Балалардыц ж ас шамасы үш жастан он
жасқа шекемги аралықты қамтыйды. Ойын шәрти бойынша ҳәмме узынтилли қамшы менен
келиўи керек. Ойында бир-биреўге қамшы берилмейди. Бунда ойынбасы қур ишине шецбер
сызады. Бул сызық «қуррық» деп аталады. Қуррық ишине қазық бойы тақылетинде таяқша
орнатылады. Таяқшаныц түби бос етип көмилген болады, ал жартыдан көбиреги жоқары
шығып турады. Ойын қағыйдасы бойынша усы таяқшаны қамшы менен урып айлағтдырыў
керек. Усы мақсетте бир бала ортаға шығып:

Шырыў-шыр ыў,
Шырмаўық,
Шырылдаўық,
Шырлаўық!, —деп қамшы менен таяқшаны жецил урған ҳалда шыр айлаидырып көрсетеди.
Балалар гезекпе-гезек епшиллигин сынап көреди. Епсиз балалардыц қамшысы шырматылып,
байланып қалады ямаса таяқшаны тартып кетип, жантайтып таслайды. Тәсилпаз, шәбдес
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балалар ҳәр урған сайын тоқтаўсыз шырылдата айдандырады. Ойынныц «шырылдаўық»
деген келеси бир атамасы да усы ҳәрекеттен келип шыққанлығы ацаасылады. Таяқшаны ким
устаманлық пененушырта айландыра билсе, сол ойынша «қамшыгер» деп тән алынады. Ойыи
соцында «қамшыгер» болып тән алынған бала оз қамшысы менен қамшыгерлик сәниятыныц
басқа да усылларын корсетеди.

Қуўаламашаҳ
«Қуўаламашақ» - балалар арасына кец тарқалған ойынлардьщ бири.
Ойын қыстыц қыраўлы күнлеринен тысқары ўақытлардыц барлығында ойналады. Бул
ойынныц бирнеше ойналыў үлгилери бар. Бире\'иниц ойнаўшылары гилец қыз балалардан ибарат болса, енди бирин тек ғана ер балалар ойнайды. Сондай-ақ, қызлар менен ер
балалардыц аралас ҳалда ойнайтуғын үлгилери де бар. Ойьщныцбалалар гилинде «қуўыспақ»,
«қуўаласпақ», «қуўысиашақ», «қуў’ыспасақ» ҳәм т.б. да атамалар менен айтылады. Ойынныц
миллий-тарийхый аты: «қуўаламагаақ».
Қуўаламашақ ойыныныц ец белгили дәстүрий улгиси қызлар менен ер балалардыц тецдей
қатнасыўы менен ойналады. Бул ойын бир қыз ҳәм бир ер баланыц сораў-жуўабы менен басланады:

Қыз бала: - Аспандагы не?
Е р бала: - Ай!
Қыз бала: - Жердеги не?
Е р бала: - Сай!
Қыз бала: - Сайда не бар ?
Е р бала: - Суў!
Қыз бала: - Ал онда, ҳуў, - деп, соцғы сөзди тез айтады да бирден жуўырады. Қыздыц
сораўына жуўан берип турған бала да шаққан қыймылдап қалыўга ҳәрекет етеди. Ол дәрҳал
тутып алмаса, қыздыц изинен илесе алмай қалады. Жуўырғыш қызлар бир пәт алса, тез-ақ
араны ашып алыслап кетеди де әдеўир жерге узап барып, қуўарман жақыплағанша күтип турады. Ойынбасы «Тамам!» демегенше, қуўаласыў даўам етеди. Қуўыўшы жете алмаса, қуўалаў
нәўбетин қыз бала алады, жетсе - жециске ериседи, қарсыласын тутқын қылады.

Арпа-гүрпе
«Арпа-гүрпе» - балалардыц жуп-жуптан ойнайтуғын ойынларыныц бири. Ойын еки жик
болып жарысқан ҳалда да, жеке еки баланыц арасында да ойналады. Топар болыи ойналғап
жағдайда ҳәр топардан еки бала ортаға шығады да, бирин-бирине жаўырынын қаратқан
ҳалда қатара турып қолларын қолтықлары арасынан өткерип алады да, дәслеп биреўи екиншисин арқалаған бойы:

Арпа-гүрпе,
Гүрпе-гүрпе,
Арка-үрпе,
Үрпе-шүрпе, - деп жети мәртеге шекем котерип-түсиреди. Котерип гурған бала бул
ҳәрекетти сәл дизе бүгип, ецкейген ҳалатта атқарады. Буны орынламаса, ойыи қағыйдасы
бузылады. Усыннан кейин гезекти екиншиси алып, ол да сол сөзлерди тәкирарлайды ҳәм
ецкейип арқалаўын даўам еттиреди.
Олар өз миннетлерин атқарғаннан кейин тез өз орынларына жетип барыўга тырысады.
Ким биринши орнына жетип барса, сол утыс ийеси есапланады.
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Қолгүрмек
«Қолгүрмек» - үй ишинде ойналатуғын ойынлар қурамына киреди. Бул ойынныц халық
арасында «гүрмелек», «әлгүрмек» деген атамалары да бар. Ойын ҳәркимниц өа еркиише де,
белгили бир шәртти орынлаў мақсетинде де ойналады. Ойынныц қатттасы\’шылары қы;з балалар менен ер балалар. Әдетте, жаца түскеп келиншеклер өз қәйниси ҳәм бийкетттлери менен
усы ойынды ойпаў арқалы тез тил табысып кететуғын болған. Жаца түскеи келиншеклер бул
ойынды қоцсы-қобалардьщ балалары ушын да шөдкемдестирип бёреди ҳәм ойынбасылық
етеди.
Ойынбасы дәслеп өзине тәбия бир қызалаққа қолды қалай торлаўды ҳәм қайтадан
жаздырыўды жекелеп үйретеди. Қызалақ қол торлаўды толықмецгергеннен кейин қолгүрмек
ойнаў шөлкемлестириледи. Ойынбасы ойнаўға мейил билдирген бир ер баланы ойын
басла)'шы қызалақтыц қарсысына отыргызып:

Ал гүрмек, элгүрмек,
Әлий-бдлий сал гүрмек,
Алалай да булалай,
Ал басланды колгүрмек! - деп бул ойыиныц басланғанлыгын жориялайды. Қызалақ өзи
үйреиип алған тәризде ойыншеригиниц қолын жоқарыдан бир, төменнен бир щалып,
гүрмеп гпыгады. Төрттәрспипеп ҳом мүйеш-мүгаешинен қарсыма-қарсы өткерилген жиплерден қолгүрмек пайда болады. Қолы гүрмекке түскен бала усыны еи пенен шешмп шығыўы
тийис. Гүрме\>лерди шатастырып алса, жипти шеше алмай колы маталып қгыса, қызалаққа
«тутқьш» болады. Гүрмеўдиц ҳөрқыйлы усылыи билген қызалақлар бармақ араларынаи да
шалыў таслап, гүрмекги қурамалы қылып торлайды.
«Тутқын» болған бала өзйнё тацылған лақаптан қутылыў ушын тацкаларлық бир өнер
көрсетиўи керек ямаса бирнеше жацылтпаш айтып береди ҳәм жасырылған жумбақты
шешиўи талап етиледи. Қызалақ «әсир» болса, аяқ ойын ойнап береди ҳәм қосық айтады.
Ойын келеси гезектиц ортаға түсиўи менен даўам етеди.

Қауын-ҳауып
«Қаўын-қаўын» - салт ойынлары қатарына жатады. Балалар арасында «қаўын-қаўыи»
ойыныныц бирнеше ойналыў үлгиси бар. Бул ойын гуз иаслында, әйне қаўыниисик пайытында қаўыншылар қосы әтираиында ойналып келген. Балалардыц бул ойыны қаўын сейилин де
баслан бергсн.
Ойын жаршы балаиыц шақырма айтыўы менен басланады. Ойынға ер балалар да, қыз балалар да қатнасады. Балалар дийқанларға қаўынларды тасысьш, жол бойындағы шәртек астына
экелип бергеннен кейин оз ойынларын баслайды. Ойын одеттегише «Қа)>ын-қаўын дедим...»
деген қатарлар менен қаўынларды тәриплеп бериў болып табылады. Дослеп балалардыц
биреўи сабан үстине тасланып, тақлап қойылғаи каўынлар қасына келип, оларды бирим-бирим көзден өткерген болып, алақанда котерип:

Қауыи-каўын дедим,
Зэп ҳаўын ба дедим,
Мазасы тил үйирген,
Қаит қаўын ба дедим.
Щаўыи-қаўын дедим,
Торнабат па дедим,
Ширеси палдан зыят,
Ширнабат па дедим, деп ҳәр түрге озиише тәрии береди. Ойын барысы усындай дәстүрий қатарлардан тысқары
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ҳәркимнниц ез тәрипин жеке түрде жеткере алыўы ҳәм қаўынлардыц гүрин коп билиўи
менен тартымлы даўам етип, балалардьщ алығы «ка}>ынҳақы» алады. Ойыпда қаўынларга
ба!1ланыслы айтымақлар ҳәм тақмақлар да айтылады.

Көзбайламашак

;

«Көзбайламагттақ» - балалар арасында жийи ойналатуғын ойынлар қатарына жатады. Бул
ойын орын-орыиларда «көзтацғы», «көзбайлақ», «соқыртеке», «соқыртеке - бақ, бақ» деп те
аталады. Ал балалар арасында тийкарынан «көзбайламашақ» атамасы кец қолланылады.
Көзбайламашақ ойыны жылдьщ ҳәмме паслында: үй ишинде де, ҳәўлиде де, ашық майданда да ойнала береди. Балалар ойынға топлаиғаннан кейин ойынбасы оларды бир сапқа
дизеди де:

Козы-ылаҳ,
Кулын-тайлац,
Бузаў-баспак,
Кошҳар-қойлак,
Кызық-қызық,
Теке ойнақ,
Теке - текке,
Шық - жекхе! - деп айтып турғанында санама қатары кимде тамамлапса, соны ортаға
шығарады. Соны айтып болып «Минекей, текени таптық, енди оньщ ойнақ салгапын көремиз!»
дейди де, «соқыртеке» болатуғын баланыц көзии тиүберек пенен тас қылып тацады. Сөйтеди
де оньщ арқасынан турып, бирнеше мәрте айландырады.
Басы айланып қалған «соқыртеке» ортада жүре береди. Балалар опыц қасына келии биреўи
түртип кетеди, биреўлери қытықлайды, тағы бири шалғайын тартқылайды, және бирпаралары аяқларын тапылдатады ҳәм:

Соқыртеке, бақ, бақ,
Соқыреке, бақ, бақ,
Тапыл-тапыл, тап-тап,
Табалақ болсац, тап, тап! - деп оны айланып қашып жүрғеи ҳалда ойынды даўам еттиреди.
Ойын шәрти бойынша «соқыртеке» кимди тутып алса, өзи «соқыртеке» болыўдан қутылады.
«Соқыртеке» болған бала тецлеслерин күлдириў ушып да түрли ҳәрекетлер ислейди ҳәм
ацқаў балаларды усылай тутып алады.

Пацқылдаўық
«Пацқылдаўық» - балалардыц ҳәзил-дәлкек ойынларыныц бири. Бул ойын «пацқылды»,
«пац-пац пацқ етер», «пацқ-пацқ кимдики?», «пацкөтек», «бал, бал - балшық» деген бирқанша
атамалар менен белги/ғи. Ойын жаз айларында ҳәм гүздиц жаймашуўақ күнлеринде де ойнала береди.
Ойынға қәлеўши балалардыц барлығы қатнасып, бмри-бири үстинен басқыласады ҳәм
ылайды ямаса балшықты жерге уўыслап урыў бойынша қол күшлериниц мықлы екенлигин
сынасады. Ойьшды дәслеп киши жастағы балалар баслап береди. Қолларына жумалақланған
ылайды қысымлап услап алған кишкентайлар оны бар күши менен жерге урған ҳалда:

Аттым-баттым,
Балитқ аттым,
Балшыжмды
Пацқылдаттым! - деп, кимниц ылайыныц айрықша пацқылдаи шыкқанын мақтапысып
айтысады.
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Ересеклеў балалар болса оларды дәлкеклеп ойнаў мақсетинде ҳәм ҳәзилди котере алыўын
байқаў ушын:

Бала, бала, балашык,
Атып урдьщ балшыҳ,
Пацҳылдысы зор екен,
Бул ким бала болды екеи? - деп ылайды қатты тартын урады ҳәм оньщ даўысыныц шығыўын
балалардьщ биреўине мегзетеди және жерге жалпайып түсксн балшық корииисин де аты
айтылған жас өспиримлердиц бириниц қайсыдур бир мүшесине уқсатысып шаўқымласады.
Егер ылайдыц ортасы айьгрылған ҳалатта болса, епшил балалар сол ашық жерге тагы да
балшық урады. Бадшық ортаға дәл урылып ойықты толтырса, онда кишкенелер оз есесин
жибермеген болады ҳәм күлиспек күптейеди.
Балалар ойынныц елеберин күлкили болыўы ушын ҳәрқыйлы айтымларды айтады ҳәм
бир-бири менен дәлкекелесип ойнайды.

Бестабаи
«Бестабан» - асық ойынларыныц ец белгили түри. Ойын ҳәрекети әпиўайы болып, оган бир
қолда он балага шекем қатнасады. Тийкарынан бәҳәр, жаз ҳом гүз айларында ойналатуғын
бестабан ойыны ушым тегис жер тацланадды. Сол жерден дүзиў сызық тартылады. Балалар
сызықты бойлап бир-бир асықтан дизип шыгады.
Ойынбасы бир балага асықлар дизилген сызықтан баслап бес табан өлшеминдеги аралықты
өлшеп шыгыўға тапсырма береди де ҳәмме ойын қатнасыўшыларыныц дыққатын тартқан ҳалда:

Бир табан,
Еки табан,
Үш табаи,
Торт табаи,
Бес табан,
Бас табан! - деп бесинши мәрте тоқтаған жерден айландыра шецбер сызылады.
Балалар өз гезегине қарай шецбердиц сыртында турып, сызықка дизилген асықларды
гөзлеп атады. Сақасы асықты шецберден шыгарган ойыншы тагы да қол алып, атыўды даўам
етеди. Тек сақасы тиймеген жагдайда гана қолды, ягный, гөзлеў гезегин нәўбет күгип турған
балалардыц бирине береди.
Ойында ким көп асық утып алса, сол жецис ийеси болады ҳәм ойыиныц қайта
шөлкемлестирилиўине жетекшилик етеди.

Айтабаҳ
«Айтабақ» - көбинесе жаз күнлери шөлкемлестирилетуғын ойын. Ойынға ер балалар да,
қыз балалар да қатиасады. Қатнасыўшылар саны шекленбейди. Ер балалар менен қыз балалар тәреп-тәреп болып турады. Ойынбасы ортада асық ийиреди. Асықтыц тумсығы қайсы
тәрепке қарай түссе, ортаға шыгыўшы солардан болады. Ортаға ким шықса да, өз жартысын
қарсы тәрептен излейди.
Ортага шығыўшыныц басына койлек кийгизиледи ҳәм қолына айтабақ гутқызылады.
Қарсылас тәреп өзлериниц қатарын бузбаган ҳалда оныц сыртыпан бақлап турады ҳәм олардан бире)>и даўыс береди. Ортага түсиўши сол даўыс ийесин табыўы тийис. Ал басқалары
болса:

Айтабаҳ-ҳа, айтабаҳ,
Жайпак табак, жай гпабаҳ,
Ал айта. гой, айт.а гой,
Жартыц сениц кай табаҳ? - деп дәстүрий ойын айтымын айтқан ҳалда узақлаўдан айланып
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жүреди. Ортага түсиўши даўыс бериўшиии дәл тапса, басына табақты тийгизип, көйлекти
кийгизеди ҳәм оз миппетипсп қутылады. Ойынды басына көйлек кийген бала даўам етеди.
Ойын балалардьщ тапқырлыгы менен байытылып барады.

Алдамашац
«Алдамашақ» - дәстүрий ҳәзил-дәлкек ойыпларыньщ кен тараған түри. Ойын жылдьщ
ҳәмме мәўсиминде ойналады ҳәм оған ҳәзил-дәлкекети қәлеўши ҳорқандай бала қатнаса
береди. Басқа ойынлар сыяқлы, бунда да бир бада ойынбасы ўазыйпасын атқарады ҳәм ол
төрелик айтып, ойын бағдарын озгертиў ҳуқықына ийе.
Алдамашақ ойыны балалардыц бир-бирин ҳәрекет ҳәм соз арқалы алдаўларыиаи ибарат.
Алдаў ҳәрекетлери таярлықлы түрде де, балалардьщ жеке дөретиўшилик тапқырлыгы менен
де жүзеге асырылады. Алдаў шәртлесиў тийкарында басланады. Шәрт бойынша ойында
«ацқаў» ҳәм «қуў» анықланады. Опы амықлаўушын еки бала тацланады. Ойынбасы балаларга
тас жасырып корсетеди ҳәм оны ким тапса, сол бала алдаўгезегип алады. Алдаў гезсгип алғап
бала шеригине «Енди сени алдайман» дейди. Шериги «Ал, алдай ғой!» деп қайылшылыгып
билдиреди. «Алдайман ҳәзир...» дейди алдаў гезегин алған бала. «Алдата алмайсац...» дсйди
шериги. «Тап алдатаман!» дейди ойынды баслаған бала. Сол гезде алдаўды баслаған бала
жортаға ацқаўсырап «Ҳаў, анаў неўе?» деп басқа бир жаққа тацырқана қарайды. Шериги
«Қәне, қәне?» дегеи гезде, сораў бериўши бала «Мине, мине!» деп мурнын корсетеди. Усылайынша шеригин алдайды. Яки болмаса, суқ бармағын шеригиниц қулақ гусына жақынлатып
турады ҳәм ол бурылған }>акытта көрсеткиш бармақ оныц бетиниц шуқырлыгына тирелик қалады. Бул көринис балаларда кулки туўдырады. Алдаўшы бала оз созинин үсгинен
шыққанлығын жәриялаған ҳалда:

Алдаттым ба, алдаттым,
Алды-артыца караттым,
Утылдыц жора, утылдыц,
Тап усы жолы тутылдын! - д е п утылған шеригине шәртти орынлатады. Усылайынша балалардан биреўинин «адқаў», ал екиншисинин «қуў» екенлиги анықланады. Ойып балалардыц
талабы бойынша ҳәрқыйлы қәлипте: жекпе-жек ҳәм жикке жекке (көпке жалгыз) түринде де
ойналады.

Сэўдирмек
«Сәўдирмек» - дәсгүрий топ ойынларынан саналады. Бул ойын балалар арасында «қур
айланыў», «топ секиртиў», «сәўдирмек тебиў» деп те аталады. Ойын қыс паслы басланып, жер
қатыў болган ўақытта ойиалады. Ойынға оплагап бала қашасады. Балалар бойма-бой турып
айлана жүреди де, кец етип шецбер сызады. Олар қолларына бир-бир кийизтоп алып, ара
қашықлықты сақлаған ҳалда қур айлана избе-из гурады. Бирақ сызықты баспайды хәм ишкериге өтпейди. Бир бала меиен екинши баланыц арасы еки адымнан жақын болмаўы гийис.
Ойынбасы балалардыц тобы бары-жогын тексергеннен кейин олардыц аралығын анықлап
болып, ақырын қозғалыўға белги бередх^ де:

Бир жүр,
Еки жүр,
Үш жүр,
Торт жүр,
Топты ур! - деп үш-төрт баланы избе-из жүргизе келе ойынды баслапдырып жибереди.
Бириниц изинен бири сәўдирмек теўип қозғалысқан балалар топты жерге урып, бир ыргақлы
қәлипте қур айлана секеклеп жүреди.
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Қур айлапа топ секиртип, секеклеп баратырғанда кимниц тобы шенбердиц ямаса
қуррықтьщ ишиие түсип кетсе, топ ийеси қатардан шығады да куррықтьщ ортасынаи орын
алады. Ол аяғында отырган ҳалда қуррық ишинде айлана ғазжүрис пемен маймацлап жүреди.
Егер ол сырттағылардыц бириииц тобын қолына түсирсс, кейин келген «тутқын» менен орыгт
алмасады. Қур айлана сәўдирмек теўип жүргеплердиц қайсысы улыўма қуррыққа ғүсирсе,
сол «көсем» болып тән алынады ҳәм басқалар оныц шәртлерин атқарыўга мәжбүр болады.
Ойын барысында бирнеше мәрте «түгқын» болғанлар топларынан айырылады ҳәм көсемниц
қатац шәртлерин бежерсе ғана өз затларын қайтарып ала алады.

Агыўа
«Агьүа» - қугргақшылық болган ўақытта ойналыи келген салт ойынларыныц бири. Басқа
ўақытларда бул ойын жаз шиллесинен баслап, жүз шыгыўы ҳәм сүмбиле туўатуғын күнлерге
шекем ойналады. Күн ҳәдден тыс ысып баслаған пайытларда ойынбасы ер балаларды топлап
«Қандай ойын ойнаймыз?» деп сорайды. Балалар бир ҳаўаздан «Ағыўа!» деп жуўаи береди. Ойын санамасы айтылғаннан кейин аты аталған балалар көйлек-көишеклерин шешип,
ишкийимшец ҳалатта қатара отырады. Бир қызалақ шелек пенен муздай суў әкелип:

Агыўа, агыуа,
Таўдаи агар агыўа,
Саўылдап агар агыўа,
Шаўылдап агар агыўа, —деп балалардыц устине бирим-бирмм қуйып гпығады. Тағы бир бала
тез-тезден шелек-шелек суўды жеткерип берип гурады. Суўқуйыспа болып агырғанда ким
орньшан шапшып туфса, дәрҳал қатардан шығарылады. Орнынан қозгалақлаган балалар да
«айып тартады». Отырғап балалар ишинен суўға байлаиыслы тилеклер тилеп отырады ҳәм
жаўыиныц пири Жәуушр маманы жәрдемге шақырады. Ойыи барысыида суўқуйыспага ким
көп шыдам берсе, сол бала «мәрт» болып есапланады. Ойын гезек алмасыў түринде де ойналады.

Атойнаҳ
«Атойтгақ» - Улыстьщ уллы күии ойпалатугып салт ойытғлары қатарынаи орын алады.
Дәслеп, балалар бир жерге гопланысып, «атойнак» ойынын өткериуда ойласады, Олар өз
арасынан «атаман» сайлайды. Атаман ойынды баслаў ушын балаларға ойыншық ат таўып,
минип келиўди тапсырады. Бул ушын балалар гөне-көкси кийимлерден қулыншақтыц ярым
тулғасын шығарып обзеллесе, тағы бир балалар ағангган аттыц басын, мойнын, геўдесин
соғып, оныц мүсинин ислейди ҳом үстин жабыў менен жабады. Ат сүлдериндеғи кепти таяққа
кийгизгенде опыц ортасыи ашық қалдырады ҳәм сол жерден оз бойыи шығарып, тап аттыц
үстинде жүргеидей ҳалатты корсетеди.
Атамап балаларды топлаўуш ын жаршыны атландырады. Жаршы бала шыбық атты минмп
алыи:
Ал жоралар, жоралар,
Агпқа миндик шоралар! - деп жар салады. Сол }'ақытта ҳәмме балалар тум-туттап «ат шаўып»
келип, бир жерге топланысады. Атаман бул «салт атлылар» топарын баслаган ҳалда:

Ойиақ, ойиақ,
Отлы дойиақ,
Ойиагайлы Агпойиақ! - деп кец майдаига ат ойнатып шығады. Усы жерде атойнақ ойнап, көпшиликке тамаша береди ҳәм оз алдына топ болып туфады. Балалардыц бүл ойыны миллий масқарапазлар
тамашасы менен байланыслы болып, ҳарқыйлы күлкили ҳәрекетлери менен көпшиликти
өзине тартады.
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Аабан
«Лабан» - қарақалпақ балаларыныц асық ойынлары ишинде еч көп ойналатуғын түри.
Ойынньщ аталыўы ҳәр орында ҳәрқыйлы болып, «лабан», «алтыкол», «алтымай» ҳәм т.б.
атамалар менен жүритиледи. Бул түсиниклер ойынға сақаньщ өзи тигилиўи ҳәм оны қатара
алты гезек пенен атыў менен байланыслы. Лабан - сақа, анығы бас сақа.
Дәслеп ойнаўшылар сақаларып үлейди. Үлеўде кимниц асығы бүк (пүкке) ямаса ишик
(шикке) болып қалса, соныц сақасы «асықбасы» болып тигиледи ҳәм қапталына қарапайым
асықлар дизиледи. Асықлар арасында ашық қалмай ийин тирестире қойылады. Ойынды сақасы алшы турган бала, е 1'ер олай болмаған жағдайда, таслағаны тәййе шыққан асық
ийеси баслайды. Ойында бас мақсет, тигилген сақаны ушырыў. Ойнаўшы соны шыгара алса,
қасындағы басқа асықларды да ийелейди. Сақаны ата алмай, тек асықларды шығарса, соларды ғана олжалайды. Қолы келип турған ойыншы усылай алты мәрте қатара атады. Олар
гөзлегенде:

Кардыц басын кар алар,
Ханныц басын хан алар,
Аабанды лабан алар,
Ааҳабы бизге калар, - деп басқалардьщ пәтин қайтарыўға ҳәрекететеди. Ойнаўға жүрексинбей
турған балаларға бул сөзлер тез тәсир етеди, қоллары өзине бағынбай урғаны қыйыс-қыйсық
кетеди ҳәм машты жиберип алады.
Ойында ҳешким «асықбасы» болған лабанды ушыра алмаса, сақаньщ өз ийеси ортада
қалған асықларға ийелик етеди. Олар сақа ийесиниц пайы есапланады.

Мүйеш-мүйеш
«Мүйеш-мүйеш» - үй ишинде ойналатуғын ойынлардыц бири. Бүл ойын халық арасында
«муш-муш», «бурыш-бурыш», «бүршек-бүршек», «күнжек-күнжек» ҳом т.б. атамалар менен
аталады. Ойындагы тийкарғы ўазыйпа - ким шаққан, ким шабан, соны анықлаўдап ибарат.
Балалар ойын ушын бос там табады. Ойынға бес бала қатнасады. Ойын қатнасыўшылары
ийелеўи тийис орынлар «муш» («мүйеш») деп жүритиледи. Тамньщ төрт мушын төрт бала
ийелейди. Оргадағы бала ойын санамасын баслаган ҳалда:

Бир муш,
Еки муш,
Үш муш,
Төрт муш,
Торттен калган,
К,ара пуш! - деген ўақытта ҳәр мүйештеги балалар биринин орньша бири тез жуўырысып,
орын алмасып үлгериўлери керек. Сол пайытта ортадағы бала да бир мүйешти ийелеп қалыў
ушын жуўырады. Егер ол бир орынды ийелей алса, онда басқа бир балаға «муш» тийиспей
қалады. Ким ортада қалып қойса, санама айтыў гезегин сол алады. Ойын тагы да сол роўиште
тәкирарланады.
Ойын соцында ким ортада көп қалыи, арман-бермаи жуўыра берсе ҳәм өзи «пуш» болса,
оны «пуш, пуш - пушық, пошалаған пышық» деп дәлкеклейди.

Ийпе-ийне
«Ийне-ийне» - ер балалар менен қыз балалардыц биригип ойнайтуғын ойыны. Ойын
қатнасыўшылары озлериниц арасынан сайланған ағабийдиц буйрығына бойсынады. Ойынга
қатнасыўшы балалардан бири агабийдиц тапсырмасы бойынша ийне алып келеди. Ағабий
еки шектас таслайды ҳәм таслар кимниц алдына түссе, солардыц биреўиниц көгзи байлаwww.ziyouz.com kutubxonasi

нады, ал екиишиси ийнени балалардыц бириниц кийиминиц жагасына ямаса жийегиниц
көринбейтуғыи тусына қыстырады.
Усы шәртлер орынланып болганнан кейип агабий биринши балапыц көзиндеги
тацгышгы шештиреди. Кози жаздырылған бала молламдөгерек болып отырган ойын
қатнасыўшыларыныц қасына келип:

Ийнем-ийием,
Ушы тийнем,
Ис. исментим,
Усы ийнем,
Каганак,
Шагаиаҳ,
Темир-тии,
1аганщ! - ден өзи мөлжелге алган баланы тексерип көреди. Оннан ийне шықпаса және
биреўин, опда да таппаса тагы бир балаиыц кийимии қарап шығады. Ол үш балага шекем
қарап шыгыўға ҳақылы. Үш баладан да таппаса, үш жацылтпаш айтып береди ҳәм үйинен
бир тацсық тагам әкелип, ойын қатнасыўшыларына үлестиреди. Ол усыннаи кейин басқа
шәртлерден қутылады ҳәм ойын келеси бир баланыц көзиниц тацылыўы менен қайта басланады.

Албас-албас
«Албас-албас» ойыны 1 ийкарынан қыз балалар ортасында ойналады. Ойын қағыйдасы
бирден белгиленбейди. Ец алды меиен өткен жолы охгынды хабарлаў гезегин алган қыз өз
қурбыларын бирме-бир шақырып:

Биз, биз - биз едик,
Биз он сегиз ҳыз едик,
Ойнайьщ та тоилайык,
Ойынбасы сайлайыҳ! - деп бул жолгы ойынға жацадан «ойыибасы» тацлайды. Ол ушын
қолшаршыга моншақ салып, аўзын беккемлеп түйген ҳалда жоқары қарата ылақтырады.
Қолшаршы кимниц алдына келип түссе, сол қыз бир ҳаўаздан «ойынбасы» болып сайланады.
«Ойынбасы» гейде «одаға» деп те аталады.
Усыннан кейин ойынбасы ортага шыгып ойнаўшыларды тексереди. Кимниц тазалыгынан
қыялдай кемшилик тапса, соны көз астына алып:
- Бүгин «Албас-албас» ойынын ойнаймыз, - дейди. Ҳәмме «Мақул!» дейди.
- Опда излегенимизди табайық, - дейди. «Тапсақ, табайық!» дейди ойнаўшылар.
Ойынбасы кийимин олпы-солпы кийген, шашын өрмеген ҳәм дурыслы тарамаған, өзине
жонли қарамаган ойын қа гнасыўшысын ортага шыгарып «Мине, таптым!», дейди. Өзиниц
кемшилигии мойнына алған ойын қатнасыўшысы ойын қағыйдасын бузбастан «Аўа, Албас
дегеи мен боламаи!» деп ойынға бирден кирисип кетеди де, басқаларды айлана қууады. Оны
айланып қашып жүргеп қызлар:

Албас-ҳа, албас,
Алба-дулба гарбас,
Улыц атын Ултан ҳой,
Кызыц атын Мултан ҳой,
Моллац келип оҳысыи,
Моллаторгай шоҳысын, - д е п әжиўалайды. «Албас» балаларды қуўыўды даўам етеди. Қ\уып
жүргенде кимди тутып алса, сол «албас» болады. Ол да балаларды қуўып, биреўин тутып
алыўга ҳәрекег етеди. Ойын қыз балаларды таза жүриўге, кәптеп шеткери болып қалмаўға
үгитлейди.
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Пәтпелек
«Пәтпелек» - баҳзр паслынын желемикли күнлери ойналатуғын ойын. Ойынды тийкарынан ер балалар шолкемлестиреди ҳәм ойнайды. Олар потнелекти қуслардьщ пәринен де,
геўдирлек ҳалға келтирилген жуқа гезлемелердин, қыйындысынан да, қатырмаш қагаздан
да ислейди. «Пәтпелек» ойыны жергиликли сойлесимлерде «пәрпәлек», «пәтпәррек»,
«пәтпиреўик» сыяқлы атамалар менен де айтылады. Пәтпелекти ҳәрким өз үйиниц төоесинен
ушырып та, бирнеше бала бириккен ҳалда биреўиниц изинен қуўалап та ойнайды. Егер
ҳәмме балалар кецисликке әз пәтпелеги меиен ғалаба ойынга шықса, оны «пәтпелек сейили»
деп атайды.
Пәтпелек ойнаўшылар кобинше бийигирек, дөцеслеў жерлерге шығып жуўырады. Балалар нәтпелек ерлеген сайып оныц жибин саўмалап жаздырып бара береди. Набада ҳаўада
самал болмай қалса:

Айдар, Айдар, ҳүу Айдар,
Шамалыцды ҳуў, Айдар,
Пзтпелегим желбирек,
Пзтиц болса, желбирет, - деи жар салып, желдиц пири - Айдардан жердем сорайды.
Нәтийже болмаса, бирнеше бала бирден ысқырады яки үшпелек шалып, шамал шақырады.
Ҳаўада ебиндей шамал болып турса, ойын даўамлана береди. Пәтпелек ушырысыўда
кимдики көп пәрўаз етсе ҳәм узақларга ушып барса, соныц ийеси әўметли болып саналады,
басқалардан басым екенлиги тәи алынады.

Суўцалаҳ
«Суўқалақ» - суүда ойналатутын ойын түрине киреди. Ойын жылдьщ «жүз» деп аталатуғын
күнлери киргеннен кейин ойналады. Бул ойынға барлық балалар қатнасады. Жап оойына
жыйналған балалар ғалаба сууға секиреди. Ким ен кейин сууға түссе, сол бала «қалақ» болып
есаиланады.
«Қалақ» болған ойын қатнасыўшысы басқа балалардыц изинен жүзигг қуўадхл. Кимнии изинен күүып жетсе, соныц басына қолын тийгизеди ҳәм ол да «қалақ» болады. Ал алдыш ы оала
«бас қалақ» деп аталады. Енди олар басқаларды екеўлеп қуўады. «Қалақ» болғаилар басқа
балаларды қуўғаны менен де, олар басын суўдыц асгапа тығып жиберигг «калақ» болмаўға
ҳәрекет етеди. Балықтай таўланып, аўдарылып түсип ту ггырмай кететуғын балалар да оолады. «Қалақ» болған балалар қуўыўды даўам еттиреди.
Ойын пайытында ким суўдан бурын шығып кетсе, қағыйданы бузған саналады ҳәм ол сол
заматта «қалақ» болып аталады. Балалар оны қайтадан суўға түсириўге мәжбүрлейди. Қайтақайта «қалақ» бола берген балаларды көпшилик:

Алак-палак,
Далбац балак,
Қырда шабаи,
Суўда калак, - деп дәлкеклейди. «Қалақ» болған балалар ар-намысын қорғап қалыў
максетинде ойынды создырады ҳәм ез лақабынап қутылыў ушын ҳорекетшенлик танытып,
шаққанласыўға умтылады.

Ацгалсац
«Ацғалсақ» - балалардьщ сәўбетли ойынларыныц бири. Ойынға топланған оалалар
молламдөгерек болып, шецбер қүрап отырады. Ойынбасы балаларға «Ҳәзир кимниц ацғал,
кимниц ацлы екенлигин ацлаймыз. Ким ацғал болып шықса, ортаға птығып қызық корсегип
береди, ацлы болса, гамаша кереди. Ойын басламасы - бизден, хошламасы - сизден. Хошла-
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ма - «биз де» деген сөз, ол сөз айтылсын тез. Жорта сөзден утылган, бул ойында тутылған» деп
ойынды басламаға кириседи.
Ойынбасы ойын сөзлерин ядлап, тайын сораўларға таярлапған болады. Айырым ойынбасылар онъщ созлерин озлери ойлап табады. Ойын саўал-жуўап түринде басланады.
Ойътбасы: - Мен шикарга шыктым.
Ойып қатнасыушылары: - Биз де!

Ойыибасы: Шикарда кояи туттым!
Ойып цатнасыўшылары: - Биз де!
Ойынбасы: - Крянды уйге экелдим.
Ойын ҳатиасыўшылары: - Биз де!
Ойынбасы: - Кулагыи крйга бердим.
Ойын кртиасыўшысы (биреўи): - Биз де!
Усы жерде ойын тоқтатылады. Соцгы сөзди кғъм айгқан болса, сол «ацғалсақ» агаиады.
«Ацгалсақ» капдайдур «ацгал адам» ҳаққыида балалар бурын еситпеген қызықлы бир гүрриц
ашады яки қайсыбир ацгал-сацғал адамныц күлкили ҳәрекетлеритт салыи береди. Ол оз миннетинен қутылғанпан соцг ойын тагы да сораў-жуўаплар менен даўам еттириледи.

Алмагал
«Алмагал» - ер балалар менен қыз балалардыц аралас ойпайтүтын ойыны. Усыған байланыслы бул ойынды «қызалақ-бозлақ» деп те атайды. Алмағал ойыны байрамларда, халық
сейиллеринде де ойналып кедген. Ойын, шецбер қурап отыргап ҳалда да яки қызлар менен
балалардыц бир-бирине қарама-қарсы тикке турган ҳалында да ойналады. Ойынды баслыўшы
ойыпбасыныц өзи болып, ол бир қолына алманы алып балаларға қарата:

Алма кетти жумалап,
Жаптыц бойын жагалап,
Ким алманы тутады,
Сол ойыннан гиыгады, - деп оларды санамалап келеди де, сапаманыц ақыргы қатары айтылып, сөздиц тоқтаған жерине туўра келгеи ойын қатнасыўшыньщ қолына алманы услага
салады. Алманы услап қалган ойыншы да шаққанлық пенен оны ацсыз турған тагы бир ойын
қатнасыўшысыныц қолына өткерип жибереди. Алма кимниц қолыпда қалып қойган болса,
соА оала бир шетке шыгып турады ҳәм жацылтпаш ямаса қызықлы ўақыя айтып береди.
Опы енлей алмаса, қандайдур ацньпз; яки қустыц даўысын ҳәм ҳәрекетин салып корсетеди.
Қулласы, ол оғырганларды күлдириўи керек. Бир бала күлмей қалса, басқа бир қызықлы тамаша ойлаи гаўып, соны көрсетиўи тийис. Ол өз миинетин ада еткениен кейин, ойын өз барысы бойынша даўам егеди.

Шацгалац
«Шацгалақ» —қарақалпақ оалаларыныц шақкандықты талап ететугын ойынларыныц бири.
Ойын киши жастагы балалар арасында откериледи. Ойынбасы болса, оларга қараганда сәл
ересеклеў балалардаи болады. Ол балаларга шацғалақ алып келиўди буйырады ҳом олардыц
қалтасында не бар екенлигин сорайды. Балалар бир ҳаўаздан «шацғалақ» деп даўысласа,
ойынбасы кисесинеп бир шацгалақты шығарып, ойыпды баслаўга имканият бар екенлигин
ацлатады. Набада, «шақмақ қант» десс, келеси бир усындай ойынды баслап кетеди.
Ойынбасы балалардыц қәлеп турганындай, шацғалақ арқалы көзбоямашылық
ҳәрекетлерин ислейди. Ойынныц басламасында ол шацгалақты оц алақанға салып, соц
желкесиниц шуқырлыгына жайластырган көринисти ҳом сол жерден мойныиа киргизип жиберген ҳорекетти ислеген ҳалдг! оны шыганақтыц бүгилген жерине түсирип жиберип:
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Дац, дац, дацгалак,
Дацгалалы шацгалаҳ,
Шацгалагым дуўалы,
Көрген адам гүўалы, - деи қолында хешнәрсе жоқ екенлишн ашып корсетеди. Ойынбасы
бул дуўады шацғадақтьщ желкесинен кирип ишине түскенин, енди оны сыйқырлап шығарыў
кереклигин түсиндиреди. Кишкене балалар буған қызығып «Онда аўзьщнан шығар» ямаса
«мурньщнан, я қулағьщнан шығарып бер» деи талап қояды.
Өзиндеги «кәрамат» ҳаққыида кишкентайларды тац қалдырған ойынбасы еснегеп
болып турын шыганағын жаздырып жибереди де, шацғалақты аўзынан шығарғандай егип
көрсетеди. Яки болмаса, көпшиликтиц талап етиўи бойынша өз мурнын қысып турып,
мурнынан, я қулағыныц сырғалыгын тартып турған ҳалда қудағынан шыгарған тәризли
коринисти көрсетип береди. Балалардыц дыққагы аўызға, мурынға, қулаққа қаратылғанды,
ойынбасынын шығанақтағы шацғалақты тийисли жерге билдирмей түсирип жибергенлигин
анламай да қалады.
О йыибасыбирш ацғалақарқалыусыойындүркиминекиретуғынбасқада көзбайламашылық
усылларын ислеп, кишкентайларға тамаша береди ҳәм оларды да ҳәрекетлерге аартып отырады.
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Гейпара сөзлерге түсиниклер
абадан - тексгге: жаҳсы, жақсылык
аббаз шайы - ески пул бирлиги
абзал - текстге: мал-дүнья
абыз - тацыуя, жүдэ билгир, билимли
абыз - уруў-тийре атамасы
ағабий - текстте: ойыпбасы
агары - аўырлық өлшеми, 67,5 г
агйар - бийгана, озге, басқа; рэқиб, душпаи
ағлайы ағлай - текстте: жақсыиын жақсысы
ағыз - аўыз
ағыўа - 1 . сарқырама, сарқырап аққаи суў; 2 . балалар

ойыиыныц атамасы
адалаў - тамамлаў, таўысыў, жоқ етиў
адырна - эскерий саз эсбабы
ажа - текстте: жасуллы, басшы
ажал - эжел
ажарлы - шырайлы, сымбатлы
азғын - текстге: нэкас, теги пэс, сатқыи
азыў - текстте: бузылыў, ижаслапыў, асқыиыў
айбар/айпар - айбат, айбықэддем
айбадақ - қыз балага тийисли марапат соз
айбарақ - тексгге: жар салыў, қатты даўыс
айданақ - дана бала, кишкене даиа
айданас - данышпаи, данагөй бала
айданат - дананыц данасы
айдапсал - арқайыи, бийпэрўа
ай дәке (дәкем, дәкеш) - ер балаиы еркелетиўши соз
айдын - текстте: мэртебе, дацқ-абырай
айдыр - бо/\а жубатыўда айтылатугыи сөз басламасы
айдырмаш - балага арналгаи сөз ойыиы (потешка)
айқарақ - қарақ, шырақ (қарагым, шырагым)
айқулақ - 2. Куяш нурынын жаўыи, фоитаи тамшыларында сыиыўы нэтийжесииде ҳаўада түрли
рецлерде ярым шецбер тақылеттеги атмосфералық
қубылыс (Хэзирети Әлийдиц қылышы); кемпирқосақ;
2. Балықтыц желбезегин жаўып турагпугын, ярым ай
тэризли сүиек; 3. Үлкенлиги бир қарыстай, қулагы
ярым ай сыяқлы, саргыш кесиртке
айқулаш - ойыи атамасы
айлас - текстге: кеўилжақын
аймақ - тексгте: уруў-аймақ, ел-елат
айпат - эжеп, зор, гэниймет
айыллы - уруў-тайпа атамасы
айырқалпақ - шежирелик атама (айрықалпақ)
айырылыў - текстте; мэлим болыў, билиниў
айтабақ - ойын атамасы
айтымақ - балалар айтымы (закличка)
айттырмаш - балалардыц соз илгиси (поддёвка)
айшуўақ - жарқын, жақтылы, парахат
айя /ай-я- текстте: ҳэййиў тэкирарламасы
айбармақ - дас бармақ
айшабыр - кец жазықлық, ойлы-қырлы, адырлы жер
ай-да - ал, қғне
ақ - агарган, сүт-қатық

ақай - УРУў-тийре атамасы
ақаў - жарамсыз, иши ширик агаш
аққула - қырманды сүзер алдында ҳэр жерипеи

кепшик пеиен қалпып алыиып, қырман шетипе
төгилетугыи дэн (Оны «Кыдыр атаныц ешегиниц
жеми» деп те атайды)
ақлай - алдыниан, алдын ала, эўел басында
ақлаў - текстте: қырман суўырыў, дэп тазалаў
ақмацгыт - уруў-тайпа атамасы
ақсар - отътлық шөп атамасы
ақсары - жыртқыш қус
ақсүйир - у р у ў - т и й р е а т а м а с ы
ақүрпек- қыраи қуслардын (бүркит, ийгпелги, лаиши

ҳэм т.б.) палапаны
ақы р-а/ў сақлаўгаямаса от-шөп салыўга ылайықланган
үсти ашық қурылМй
ақша - тексгге: айрықша, озгеше
ақық - қызыл рецли қымбат баҳалы пшс
ақыла - ақыллы, дана, түсимпаз (ҳаял-қызларга
байлаиыслы)
ақшайық - уруў-тийре атамасы
алагөт - қус атамасы
алағаи - алатугын, алгыш, алымсақ
алағат - текстте: ойлы-бэлент
алай-алай - бийик-бийик, бэлент-бэлент
алапа - 1. қэде;2. тойларда берилетугын ақшалыорамал
аласа - пэс, келте, пэкене
аласар - қус атамасы
албас - албасты
албас-албас - балалар ойыны
алгы - аласы, а,\ъиштугын нэрсе
алғынгаақ - қалыцлық, жупты-ҳалал
алғышиы - алыўшы
алдамашақ - балалар ойыны
алдамсақ - ҳийле ислеп, а,\дап болса да кеўилди алыўшы
алдуғ - аласы иэрсе
алқалы гшрлер - кецесгой пирлер, шилтенлер
алмабас - үйрек
алмағал - ойын атамасы (қызалақ-бозлақ)
алпалаў - алақанда ушырыў, алпаги қылыў
алпамса - иры турпатлы, ецгезердей, бойлы-сыилы
алпар - батыр тулгалы адам, айрықиш күш ийеси
алпа - баланы марапатлаўит сөз
алпай - бөбек, ерке бала
алпақ - ер бала, ерке бала (алплар эўлады)
алтақта -арба алдыидагы адам отыратугыи агахи
алы - текстте: урпақ, үрим-путақ, эли-эўлад
алымсақ - дэмегөй, парахор
алты ары с - қарақалпақ халқыныц этникалық
жый ыгтық атамасы
алты қана г - алггт кереге, қара үй қабыргасы
анайы - эиейи, сумлықсыз, басқадан кем емес
андағ - бЫлай, сопдай
анна - уруў-тийре атамасы

34 - Қарақалпақфольклоры
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аннас - уруў-тийре атамасы
авдал - ацкаў, ацгөдек, алдам-калдам
ацгалақ —ойрт атимисы
ацғалсақ- аццаў, алагаиым, аигал, ацгөдек
ацгьгг - 7. ацқаўалагайым; 2. аўлақ, шет-кыйыр
ацқаў - текстте: шөллеў, суўсаў, ацқасы кебиў
апышақ - ер балаиы көтерип еркелетиўши соз
ара бериў - пардозлаў, безеў
ара бий - төрелик етиўши, арашага түсиўши, әдил

сөз ийеси
аралбай - уруў-тийре атамасы
араи-аран - текстге: ер-азамат (ер-ереи)
арда - 7. үйретилмей, өз бетине жиберилгеи асаў

жылқы; 2. еки бийени тендей еметугыи қулыи яки
еки саўлықты бирдей еметугын қозы
арқа - текстте: эрўақ, гайры күш
Арқажурт - тарийхый «Дэшти Кыпшақ» үлкеси
арқалас - қаналас, баўырлас (арқа-баўыр)
арқаў - 1. ормектиц үстицги хэм астыцгы
жиплериниц арасына кесесине түсирип тоқылатугын
жип; 2. сүйениш, себеп, тийкар
арқыраў-тексгге: қатты агыс, пэтли шабыс
арлан - қасқырдыц езркеги
арпа-гүрпе - ойып атамасы
арт - текстте: артыў жер, бэлентлик
арыс - текстте: этникалық атама (алты арыс)
арыс - текстте: үй ийеси, отагасы, хожейин
аршан - уруў-тийре атамасы
аршын - узынлық өлшеми (0,71 см)
асан улы -этноним (кэўимбасы исмипе дайланыслы)
Аспантаў - Гималай таўы
ата қалпақ - текстте: эскерий баскийим, темир
қалпақ (дуўлыга)
атала - қыздырылган майга ун шалып, суў қосып
писирилетугын суйық аўқат
атан түйе - пиштирилгеи түйе. Текстте: гайратлы,
кош баслаўшы түйе
атанша - жас атан, жүк артатугын гайратлы түйе
атлаў-айран атлайтугын, агаштан исленген буйым
атойнақ - балалар ойыны
аттым-баттым - балалар ойыны
аты дацлы - атақлы, аты ҳаўазалы
атшоқай - қоганыц ақсүйрик тамыры
аўсар - апқаў, ацгөдек
аўызжаппаш - балалардьи\сөзлидөретпеси (молчанка)
аўырық-шгш тоқыганда қоллаиылатугыи тас қурал
аўыт - нар түйениц үстиие жүк артыў ушын исленген рама
аҳдат - дат салыў, аҳ урыў
ашақ - жас балалар ушыи исленген ер
ашамайлы - уруў-тайпа атамасы
ашна -т е к с т т е : яр-дос, тамыр-таныс
ая - қол, алақаи
ая - текстте: ана, үлкен аиа
а я қ -т е к с т т е : дэрьянын төмеиги жагы, қуярлық
аяқлаў - тамамлаў

аялақ - аялаўшы, еркелетиўши соз (аялгы)
а я л а қ - 7. еркетай; 2. ярым доцгелек
аямәўиз - бэҳэрдеги аязлы күнлер
аяцшыл - жай, эсте-ақырыи жүрисли
әбдеп - текстте: саидықша
әбес - ерси, эбеший, қолайсыз
әдәд - саи: мугдар
әдейи - билқастаи, биле-тура
әбжет - ескише қалдық шыгарыў есабы
әжийне - жин-шайтан
әзм - қатац мақсет, нийет, умтылыс
әйкәпир - сүйкимсиз, жексурын, қопал
әйтеке - уруў-тийре атамасы
әлеўмет - халайық, ел-журт
әлиги - жацагы, сол
әлип - текстте: батыр, баҳадыр (алпар)
әмма - бирақ, лекии
әмме -экесиииц апа-қарындаслары балага эмме болады
әмри мәҳэл - орыиланыўы жүдэ қыйын, мүшкил ис.
әндийше - ой-пикир, қыял
әний - эне, энекей
әцгүрт - аиқаў, ацгөдек
әр - абырай, мактаиыш
әрўана - бир өркешли, таза нэсилли, тықыр жүнли,

жүдэ сүтли, ыссыга, шөлге шыдамлы ургашы гпүйе
эўўәли - басы, басланыўы
әфкар әйлеў - пикир жүритиў
әҳдиў ўафа - ўэдеге опадарлық (еадықлық)
әҳли ҳикмет - ҳикметлер элеми, жэми ҳикметлер
әшъар - шиър (қосық) созиниц коплик формасы
бага - текстте: қэдир-қымбат
багалақ - балатай, ишқалақ бала
багалар - балалар
баганалы - уруў-қэўим атамасы
бағлан - текстте: бай баласы
бағыў - текстте: кориў, сынаў
базна - текстте: окпе-иаз, гийне
байгус - текс'гте: гедей, кемтар-кэмбагал
байқонды - уруў-тийре атамасы (бойгынды)
баймақлы - уруў-қэўим атамасы
байсыў - озии бай корсетип мақтаныў
байшешек - бэҳэрдс ашылатугын көпжымық өсимлик
байыр - түп мэкан, бабақоныс, атажурт
байырлы - тексгге: уруў-қэўим атамасы
байрақлы - текстге: уруў-қэўим атамасы
байрац-байрац -емин-еркин, арқайын
байры - текстте: жер ийеси, меишик ийеси
байрық - гекстте: ийелеўли, меишикли, буйрықлы
бақанлы - текстте: уруў-қэўим атамасы
бақас - бэсекилес, қарсылас
баққы - багыўлы
бақтагаы - текстте: үй багыўит, үй бийкеси
бақыр - 7. мыс; 2. мыс тецге; 3. қацылтыр шелек; 4.
үлкен сарқум (бақыраш)
бақыршы - текстте: жарит
бақсейис - уруў-тийре атамасы
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бақшақ - уруу-пшйре атамасы
балахд - жас, өспирим (балап)
балац жүн - жас түк
балғалы - уруу-т.айпа атамасы
балдыргап - текстте: пэресте, бала
балқы - уруў-тийре атамасы
балталы - уруў-тайпа атамасы
бап - руўхыят даргасы, руўханыят дэрўазасы
бар - тексгге: дардамлы, дэўлетлы адам
барақлаў - бетлеў, параклаў, тараклаў (китапты

бетпе-бет ат ыу)
б а р а т - 1. патша тғрепинеи берилгеи аэатльщ хаты;
салъщ яки жэриймадан азагп етиў яки белгили бир
ҳхщуқлар бериў туўралы арнаўлы гүўальщ; 2. Камарий
жыл есабындагы сегизиими ай - шдбаныц 15-күни; усы
күни Муҳаммед элэйхиссаламга пайгамбарлыҳ хабары
ждриялангаи
барбаз уш ы н -бар болгаиы ушын
баргынш ы - бары ўш ы
бармап - текстте: бармаспаи
барым - гекегге: тыяиак, тоцтам
барымта - билкастан тоиаўшылық, кек кайтарыў,

мал куўыў
барын - уруў-тийре атамасы
басалай - суйъщ тары быламъщ
б асқ ур - туўырлықтыц кереге басына тийип
қажалмаўы ушыи уўық пенен керегениц түйискеи
жерип сыртынаи бастырып тацатугын, қара үйдиц
ишипе сэи берип, безейтугыи нагыслы қур
басыў - дэрья бойыидагы суў алган алап
батбат - қум кесирткеси
батыл - текстте: жарамсыз, иске алгысыз, натық
баяз - текстте: қосық
баяр - текстте: ер, күйеў
баят - бсс\сс\ардыцмғўсимлик салтайтымы (колядка)
баяў - жай, әсте-ақырыи, арқайын, жайпарахат
бәден - дене, беден
бәдқырнақ - кул, күи, күпликши
бәзер -зорга, қыйыншылық пенен
бәйкем - жылтыр бъшары
бәлекей - тексгте: бэп-бэле (сүйкимли) бөпе
бәнәгәҳ - егер де
бәнеги - жацагы, эйне уақыттагы
бәний адам - адам баласы, адамзат
бәрқарар - тыпыш, тоқ
бәс - бәс тигисиў, бэсеки
бәҳәр алыў - гүллениў, раўажланыў
бексыйық - уруў-тийре атамасы
бекше/бекшик -тексгге: бекбала, жасөспирим, нэўше
белб аў-қараүйдиц керегесип сыртынан айналдырып
тартып байлайтугыи узыи арқаи
бел бериў - гүресте: ҳэмел, тэсил бериў
белдеў - туўырлықтыц керегеге тыгыз жатыўы
жәие оны даўыл ушырып кетпеўи ушыи сыртынан
айналдырып байлайтугып арқаи
берги - береси нэрсе, карыз

береген - сақый, қолы ашық
бермеи - бермеймеи
бесец - бес сыцар (бесем)
бесли - бес жасар жылқы
бестабан - асық ойыныиыц түри
бестамгалы - уруў-кэўим атамасы
беҳиш - бейиш, ждпиет
бише - текстте: ҳүрметли ҳаял
бийдар - ояў, сергек
бийенде - бийликшил
бийий-бийий - ойнай-ойнай, секире-секире
бийиц-бийгщ-х-ғрекетшец, тепериш, ойиақы, шалт
бийиўлеў-ойыша түсиў
бийкетай - ҳыз бопе
бийсақал - текстте: жигит-желен
бийтаҳарат - текстте: диисиз, иймансыз
бийшигеш - бийсымақ
билгирсимек - озии билгиш көрсетиўши, билгишсымақ
билдик - билим, илим, ақыл-зэкаўат, тәжирийбе
билик - еп, тғжирийбе, уқып
бирец - жекке, жалгыз, жалқы, тақ
бир пара -гейпара, айырым
боғжама - хийим-кеншек ушыи тутылма қоржын
б о ж ы ц -

и й к ем си з бала

боза - арпадан ашытып ислеиген суўсын
бозац - боз дала, боз қыр
бозық - текстте: бала
бойма - бозмай ма
бойра - нуў қамыстан исленген тоқылма: төсениги
бойрашы - қамыстан бойра буйымлар тоқыўиш
болгыншы - болыўшы
болғышы - келешек, алдагы
болус -т е к с т т е : болыслық
боқша - қолдан тигилгеп, аўзы ашъщ қалташа, арқа

қоржыи (папка)
бопай - текстте: бопе, бопей
боташық - боталақ
бөбей - бөбек
бөйлә - усындай. Текстте: бери
бөкпен - суўга ун салып, сүт қосып қайнатылган

қойыў быламық
бөрге - сазапныц бир түри
бөрте - ботялт-кок, қызыл-гүрец рец
бөртпен -сүтке борттирилген сөк
бугаўлық - бэнтлеўли шынжыр, кисен
бугырдақ - гекстте: бугақ, жутқыишақ, кегирдек
бужы - жаца сойылган қой гоишн бүйенге тыгып
пысирилген тагам
булаў - қыздырыў, ийиў, таўлаў
булқын - өгиз арбаиыц қамыты
Булыр таў - Памир таўы
бунда - текстте: бул дүнья
бурала ц - айлаиыш, көп бурылыслы
буралқы - қуяикы, жалацқая, опасыз, сатқын
бурнағы жылы - өткен жылдан алдыцгы жылы
тили бурра - тили. өткир, кескир
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буўазыў - тоАыгиў, толысыў
буўдан - қоспак төл
бүйен - 2. Тоқ иыектиц аиг ишекке тутасатугыи

жеринде туйықланып питетугын жуўан ишек. 2.
Жуўаи ишекти кептирип исленген ыдыс
бүйиз - мүйиз, шаҳ
бүлдирге - қамшыныц сабыиа тагылгаи баўы
бүлдирги - бүлипген, бүлинип атыргап елдиц бир
заты, буйымы
бүлдиршин - бөдгнеге уқсас қус
гәрдан - мойын
гезеген - гезенде, ггзбе
геўил - шөл-далада өсетугыи, дэнли, аласа өсимлик
геўрек - ашық далада өсетугын, бийиклиги. ярым
метрдей, қуўрай тэризли, басы үрпек өсимлик
гирдаб - адамды оз демине тартыўиш жедел қэдийсе,
ҳэрекет, процесс
гөне киси - кексе, егеде, киси.
гүлдиреўиш - шацырақ тогыиыныц үстинен
түцликти котерип туратугыи, түтин шыгатугын,
жақгпы түсиў ушын айқастыра бекитилген агаш,
шацырақтыц керегекөз болып түйискен шыбықлары
гүле - узынына қойылгаи жиплерди екиге ажыратып,
олардыц арасынан мжи өткериўге хызмет. ететугын
эсбап
гүлли - ҳэмме, барлық, гүллэн
гүлшин - қыйма нагыс түсирилгеи аяқкийим
гүпшек - дегершиктиц орайындагы кегейлер қадалган
ҳэм көшер орнатылатугыи тесиги бар орта бөлими
гүпшеклеў - 2. колик гпарта. алмай турган арбаиы ийтерип көмеклесиў; 2. биреўге крл-қабыс, жэрдем көрсетиў
гүрец - қызыл-қоныр рец (көбииесе жылқыга байланыслы айтылады)
гүрке - 2. кишкеие баспана, қос, ықтырма; 2. мал
туратугын көлецкели орыи
гүрмек - 2. салы арасыида өсетугыи жабайы шоп; 2.
тез шешилетугын етип иммеклеп байлаў
гүўен - керилген узын жипке қатара ылақ ямаса
қозыларды байлаў ушыи тагылган қысқа бас жиплер
гажыў - гайзаў, мүжиў
ғай - муц, зар, қашы-уўайым
ғаўдан - 2. шол-далада өсетугын узыи ақ шоп; 2. отлақ,
өлецли жер
ғәрамат - гэремет, жала
ғәўс ул-ағзам - ец уллы мэдаткар
сәрўи қәд - қэдди тик, шырайлы
ғурп - үрп-эдет
ғырыстай -мықлы, күшли, қарыўлы
дақыл - ҳэзил гэп, ойыи сөз
далбақ - ләўзе, ебетейсиз, шалжац
даныш - данышпан
дац - белгили, атаклы, дацқлы
даргер - дэрўаз
дараз - узыннан-узақ, көп, шеги жоқ
дарға - кеме менен дэръядап өткериўши адам
дарған - уста, шебер

дарым - ем сөз, дэри соз
дарымшы - емши, тэўип, даўалаўшы (иелитель)
даўлы - текстте: қолы келгииг, жолы болгыш
даўылпаз - эскерий саз эсбабы
дәйра - дэръя
дәқийқа - минут
дәнеме -ҳештеце, ҳеиг иэрсе
дәцгесе - бийталап, қосжақпас
дәп - текстте: бэзим, жыйып, салт-салтанат
дәрдесер - машақатлы ис, артықгиа тэшўиш
дәриман - гмши, шыпақер
дәрманат - дэрман, күш-қуўат
дәў - текстте: бесик баласы
дәўет - текстте: мылтықшы, бесиктербеткиш
дәўсебеп - шагалга усаган жыртқыш ҳайўан
дәш - далацлық, шөлиспшилық
демесин - текстте: сөзқоспа, қоллаў
дигилдик/тигилдик - қамыслықта жасаўшы қус.
дигир - шыгырдыц керизден суў шыгаратугыи гүзеси
дигиршик - дегершик, агаш. дөцгелек
дийда - коз. коз нуры
нуқра - гүмис
дийиў - эжийне, жин-жыпыр
дил - кеўил, қэлб
дойпақы - ат дойиагынан исленгеи ойыншық
долы - 2. ашыўлы, кекли, ызалы; 2. көкбет, жез өкиге
дасмал - болжам, шама
дуўадақ - туўалақ
дуўбазар - текстте: шаўқым-сүреи
душыў - 2. душшы, мазалы болыў; 2. дэл түсиў,

дусласыў, дуўшарласыў
дүнья - текстте: бала
дүцгиршек - дүнше, кишкене дүц
дүри ақиқ - гпүрли рецдеги. қымбат баҳалы гпаслар
дүўден - тогайталдыц шыбыгынаи ямаса қызыл
жъщгылдаи тоқылгаи, керек-жарақ салынатугыи аўзы
жайпақ ыдыс
ебелек - қумлы жерде осетугын бир жылтқ өсимлик
егизец - егиз, егизек, қосалақ
едиге - тексгте: дэўлет, қут, бахыгп
еже - аўлақ, оиаша, жырақ
ежел - эўел, эзел, қэдим.
ежесиў - ерегисиў, айтысыў
ез - текстте: нэмэрт, ынжық, ийи бос
езбеп - торақтан езип исленгеи шире аралас суўсын
елат - текстге: халық
елеўсиз - 2. козге түспестеи, ескертиўсиз, байқаўсыз;
2. нэзерден тыс; ескериўсиз; 3. эсте-ақырын, жай гаиа
ели - бармақ ениие тец олшем
елик - кийик
елият - мэмлекет
ене пулы - пайдадаи тысқары, эзелги пул
енликше - қыйынды, гезлеме гүлшеси
ецлик - гүлг.и өсимлик
ецсеў - еиселеў, жэрдемлесиў
еменеалы - тарийхый уруў-тийре атамасы
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ескинамай - ескикөз, көпти корген
есшора - уруў-тийре атамасы
емесип - шыпа, шыпабатш
епелек 1 белдиц кумырасыиа дэстесиниц кирер
-

.

жериндеги бир-бирин бекитиў ушын шеге отетугын
жердин асты-үстине орнатылып, кацылтырдан исленгеи қыиыҳша темир; 2. Еки темирдиц аралыгына
койылатугыи жуқа қацылтыр; 3. этшок; 4. дэлдир,
есер, еси киреси-шыгасы
ер - текстте: мәрт, азамат жигит
ергенек - қара үйдш{ жарма есиги
ергенекли - уруў-қэўим атамасы
ерис - тоқыў үскенесиииц (қозақ, ормек) утнына
тартылган жиби
ериу ел - жергиликли., отырықлы журт
ериўлик - жана қоцсыга ҳэм жолүсти қонаққа
берилетугыи дэстүрий қонақасы
ериўши - отырықшь,
еркелек - ерке бала, еркетай
есели - есе-есе, үстемели, артықша
есил - тилеклеслик, аяўшылық сезимин билдириўши
сөз: сорлы, бахытсыз, бийшара, байгус
есирме - қызба, есерсоқ
есиўас - есалац, еси киреси-шыгасы
етектас - аў ямаса жылымга салмақ басыў ушын
салынатугьиI тас
еш болы ў- зая кетиў, пайдасыз қалыў
ешбуга - уруў-тийре атамас.ы
жабылыў - топылыў, ҳүжим етиў, жабыла умтылыў
жабырқаў- кеўилхошлыгы болмаў, кейпияты түсиў
жагал 1 дагал, дақ; 2. аламыш (жагал ешки)
жагалтай - уруў-тийре атамасы
жазық - кенлик, жазщлық
жазым болыў - мертилиў, иабыт болыў
жазыў - текстте: жазықлы болыў, тутылыў
жайдақ - бос, қуры, жай, солай
жаймалақ - арқайыпшылық, жайпарахатлық
жайпақ табақ - иши шүцгил емес тайпақ табақ
(гүртиктабақ)
жайсац - текстте: жиқсы, агла, айрықша
жайыл бала - қарақслпақы бала (жайыл эўлады)
жайыл жалпақ - еркелетиўши соз (жайылқаи жалпақ)
Жайылқан - қарақалпақ халқыпыц ацыхтқ тулгасы,
гпуп бабасы (Жайыл бий)
жайылма - жазда дэрья суўы коп жайылатугын алап
жайырлы -текстте: карапайым, жайдары, қара халық
жақы - қулын терисичеп тигилгеи жеиил үсткийим,
тайжақы
жал - текстте: төбе, қырқа, қырдыц басы
жалайыр - уруў-тийре атамасы
жалалы - жалага қалган, доҳметке шатылгаи
жалацаяқ - уруў-тийре атамасы
жалац тон - астарсыз, жуқа гпон
жалаў - туў, байрақ
жалқы - жалгыз, жекке баслы
жаллық - уруў-тийре атамасы
-

.

жалпы - көпшилик, ҳэмме
жалтацшақ - жалтац
жамантай - уруў-тийре атамасы (жамаиқытай)
жамбыз - дизениц астыпдагы бүгилген жери; тақым
жамбыр - жамгыр (бөбек тилинде)
жамгыршы - уруў-тийре атамасы
жапасыў-текстте: дос болыў, кеўилжақын болыў
жанаў - текстте: қастан тийисиў, шуқылаў
жандар - тири жаи, жанзат
жанлық - қой-ешкиниц улуўма атамасы
жаныў - еге.ў, шарлаў
жацқалақ - тикен, шөцге, шобире, шөп жацқасы
жаналақ - түпде гана ушатугыи, көзи. бақырайган,

иймек тумсық жыртқыш қус
жаптырмай - жэн-жақтан, тумлы-тустан, бэри
бирден
жараган - текстте: уриыққыр, есерсоқ
жаргалақ - балалар ойыны
ж арғақ
1
жүни тықырлап алыпгап, ийлеп
таярланган тери; 2. түги сыртына қаратып тигилген үсткийим; 3. қамырды ийлейтугын яки орап
қоятугын түги қырылган жуқа ешки териси; 4. қара
үйдин түрилетугын кийиз есиги; 5. қулақты сыртқы
тэсирден қоргайтугын жуқа қабыршақ; 5. арық, қатпа
жарқабақ - тикжар, дэрьятяц тик ырашы
жарлама - балалардыц жар салып айтататугын
айтымы (голосянка)
жарпақ - жапырақ
жарымшы - пайданы жарыма-жары бөлысиўиш
жарыи - келеси жыл, ендиги жыл
жас-текстте: булақтыц жырылып шыққан, сызатлап
агып турган тусы
жас - текстте: жас, ыгал өсимлик
жасық - 1. майсыз, сом гош. 2. қамсемиз, көмпек;
3. натық, пэс
жата^^ық - жатаган, шабан (жатаўық ешек)
жатбаўыр - жат, өзге
жатша - жаттай, бийганадай
жаўгер - ержүрек, урыспаз, батыр, мэрт жаўыигер
-

ж әбди —

.

бириккеи, қуралга, ж әм ээт

жәмагайин - уруўлас агайин
жәмирей - ел-журт, мэмлекет
жәмия - аўыл-аймақ, жэмээт
жәц - саўаш, урыс
Жәўдир мама - жаўын пири.
жәўлик - дуйьш, тугпас, гүллэн, толайым
жөҳд әйләў - тырысыў, эсте-ақырын, үзликсиз

ҳэрекет етыў

жәҳр (жаҳыр) - жэрия, даўыс шыгарып зикир етиў
жегде - ҳаяллардын басына бүркепип жүретугыи

жецли кийими

жегжат - агайии-туўган, гпуўысқап
жекен - текстте: жекке-сийрек, жекке-дара, айрықша
жекеў - жекке, жа,\гыз
желбаў - шацыраққа үш жерден байланып, керегеге

асып қойылатутн, кестелеиген, пөпек шашақлы қур
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желбезек - кецсирек (мурын шемиршеги)
желбуўаз - текстте: иши желли, көмпейген
желбуйда (желбуўда, желбийда) - боталаҳтыц

мурнына тагылатути еспе жип
желек - киймегиек үстипен. тартатугын орамал;
сэўкеле орнына баска жабылатугын орамал
жели - кулыпларды бшйлаўушып еки казықка керип
тартылган арқаи
желсеў - тексгте: далада жүриў
жемсеў - текстте: от-шопке тойыныў
жентек - уитақ
жерлеп ушыў - төменнен (пэстен) ушыў
жете - 7. орақ, пышақ ҳэм т.б. қураллардыц сабы
менен жүзиниц қосылгаи жери, сагагы, мойны; 2.
адамга гана тэн ақыл-ой, сана-сезим; 3. ата теги, негизы, жети атасы; 4. эбдеи, уиқыл-шуиқылына шекем,
тийкарына бола
жетесиз - пэмсиз, жигерсиз, саиасыз, теги пэс
жизия - салық
жийектай -узын етекли ерлер көйлеги (жектай)
жийек қус - жоргп туўалақ (джек)
жийрен - қызгылт-сары түсли ат
жоба - текстте: багдар, жол-жоба, жол-жорық
жой - текстте: жара^мсыз, керексиз
жолым үй - кошип-қоиыўга ыцгайлы, тик уўықлы
кишкене қара үй
жортыўыл - жоқ излеп жол гезиў, жорыкка шыгыў
жөйит - еврей, жөҳит. (яҳудий)
жөн - текстте: жол-жорық, жои-жосақ
жөндемли - жоиге түскши, барымга баргыш
жуллық- жыртылган, тозган қалдық
жумыр - қарыи, қурсақ
журтшы - отырыҳшы, отырымлы
журын - эўлад, зүрият (жүрин)
жутаў - жүдеў, азып-тозыў, ашаршылыққа ушыраў,
тарыгыў
жутшылық- ашаршылық, жоқшылық, қургақшылық
жуўа - жабайы пияз
жуўансан - уруў-тийре атамасы
жуўық - жақын
жүреген - жүрисли, шаққан
жыга - текстте: сэнли кийим
жыйыў - текстте: узатылатугын қыздъщ себи
жыланлы - уруў-қғўим атамасы
жылаў - жүўеи, дизгин
жылаўлы - уруў-қэўим атамасы
жылбасы - улыстыц уллы күни, наўрыз эйямы
жыл қуслары - жыл баслаиыўы меиеп келетугын
хабаршы қуслар
жылныр тон-текстте: жалбыраққабыришқ(жыланнын
түлеген кеби)
жын - 1. жэниўарлардыц асқазаиыида еле сицип
үлгермеген гүйис; 2. тезек, боқлық
жыраўшы - жыраўлық жолыи қуўыўшы, жыршы
(талабан жыраў)
жырғаў - сөзли-ойынлы дөретпе

жырламаш - жыраў жолына салып жырланатугын

балалар ядламасы
жыртыс - коп жасагаи адалглар дүньядан өткеиде
теберикке жыртып тарқатылатугын гезлеме, орамал
зайыл болыў - тексгге: есиснен таныў
зайырлы - көзи. ашық, билгир, билимли
заққы - бийзар, ыгыр
зац - текстте: эдет, дэстүрии жол
заҳир -ашыҳ-айдын, анық-рэўшан. Текстте: белгили,
атақлы
зәм - қосыў эмели
зәм қылыў - бар нэрсениц үстине қосыў, қосымша
зәц - тат. Текстге: қайгы-гам, тэшўиш
зәп - жүдэ зор, эжайып, эжеп
зәр - зер, алтыи
зәрб - көбейтиў эмели
зәўмет - мүшкимик, мусаллат, мийнет (зэҳмет)
зерде - ақыл-ой, сана-сезим, зейип
зеренше - сырланган кишкене агаш тостагап
зигирик - зицгирик, қуйрықгпыц ушы
зил - текстте: зэле.л, зыян
зина - гарлық, бузақылық
зинҳар әйлеў - текстге: жалбарыныў, илтимас етиў
зорекерлик - зорлық-зомбылық, басқыншылық
зуўала - нан жабыў яки аўқат ушын ийленген қамыр
бөлеги
зыққы - капа, түскин, мазасыз, тыпышсыз
игилиў - ийилиў
изен - жицишке жапырақлы осимлик
изҳар әйлеў - билдириў, баян етиў
ий болыў - жуўасыў, басылыў, көниў
ийик - шарыққа орнатып жип ийириў ушын қақ
жтггылдан еки ушлы етип исленген эсбап
ийтақ - уруў-тийре атамасы
ийтелги - кишкене қыран қус
ийт-қус - қасқырдыц бурмалап айтылган аты
илекерлеў - еплеў, эмеллеў, еплеп дэиекерлеў
илен - менен, билен
илимгер - илим қуўыўит
илтифат (идтипат) ет м ў —жақсхл итибар, ықлас,
мүнэсибет билдириў
иренде - қазыўда теўип алынган жердеги майда
тотырақ
ирге - үй-жай, қоныс; жайдыц тмрнагы
ирик - ириген, шириген, бузылган
иркит - писирилип, майы алынган сүт
ис - тыйық, ушлы темир
исек - еки жастагы тарттырылган еркек тоқлы
исмер - шебер, епшил
истеў - қэлеў
иштиғал - ис, жумыс, шугылланыў, искемашқул болыў
ишик -иши тыслангап қалыц тон
ишкирне - ишипен тытан, сыр билдирмес адам
иътиразый - қарсы пикирЗеги
йақын - жақыи
йаъний - ягный
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йүбәрген - жиберген
йырақ - жырак, узақ
йыррық - жырық
кәлмек - ала таз
кәмарсыз - оз пуштыгшн болмаган, асырап алган
көрамсыфат - иймап жүзли
кегей - теректиц түри
кеклеў - кек сақлау
кекшилик - ала ауызлық, душпанлык
келата - бир тугпас ел, шоқ отырган аўыл
келемиш - келеке, мазақ, дэлкек соз (дразнилка)
келеп -шуўмақ, түйдекленген жип
келебе - ҳэзил сөз, илме сөз, мазақ
кенегес - уруў-қғўимлык бирлеспе (арыс бирлиги)
кенеў - белги
кент - баглы жер: қала, шэҳэр, абадаи мэкап
кецсирек - лп/рын шемиршеги
кецтанаў - уруў-тийре атамасы
кепшик - доигелек қаснақлы, дэнди тазалаў, желпиў

уш.ын арналгаи буиым, загама
кер - текстте: кертартпа, тирсек, қырсық
кер айғыр - текстте: күшли, жуирик айгыр
кербаз - пац-пац, сэтгц, керилип-созылган
кердерли - уруў-тийре атамасы
кереге - қара үйдин ашштан ислепгеи жыйналмалы
тор көзли қаптал сүйеги
кереғели - уруў-қэўим атамасы
керик - салт миииў, жумыста пайдаланыў колиги
керис - ерегис, ежес
кермыйық- кербаз, сэгпец, шыррық
кеспас - жайылган қамырды жинишкелеп кесип
таярланатугын тагам, упасы (уиашы)
кеўде - геўде
ке}'сен - қырмап сүзилшг атыргаида келген адамга
берилетугь/// дэ11
кешит (кишт) - кеме
кирейкеш - күш-көликти жаллан, пайда табыўшы
кирне - денеге кирген зыян-зэҳмет
кисәиир - қалтаман, қалта урыс.ы
кисимсиниў - үлкенсиў, пацсыиыў, мардыйыў
киширтиў - киширейтиў
көгалтай - көгилтир, когис.
көгершин - қус. аталшсы
козбайламашақ - ба,\алар ойыиы
козгенек -айна ориыцдагы кишкеие тесикше
козги - айна
көз шарлаў - суқтыц ырайыи қайтарыў, көздиц
күшип кемейтиў
койлекше - 1. қолкөйлек, шимекөйлек, ийткойлек;
2. ат саўырыи жаўып туратугын шашақлы жабыў
көк - текстте: от-шөп
көке - текстте: үлкен, зор, мықлы
колеген - уруў-тийре атамасы
көмекей (көмей) - аўыз бослыгын өцеш пенен
жалгастырып туратугыи мүгие, жутқыншақ; 2.
өзгелерге белгис.из ишки ой, сыр (кеўил сыры)

кон - ийлеиген мал (түйе) териси
кондемли - конликкиш, бейимшил
коиек - тиикарынан бийе саўыуга арналгаи, коннен

жасалган шүмеги бар ыдыс

көншарық - түйе терисииен тилип исленген ишрық
көнши - тери таярлаўшы
көптамғалы -уруў-тайпа. атамасы
копшин ~1.ер үстиие салыўушыи арналган кишкеие

көрпеше; 2. котиик, дастық
көр думан - қара думаи, қойыў думан
көрим - тилсим, көрмиш, елес
көрпе - уруў-тийре атамасы
көс-көс - қуй-куй, жаў-жаў
көс - мол, артхщ, зыят
косик - қумлақгпа осетугын собықлы өсимлик
котерги - арбаиыц аргыты, көтерме агашы
кошек - бота
кошиў - текстте: олиў, дүньядаи өтиў
көшпенши - көшпели ел, дала. халқы (кошпе журт)
күйзелиў - күизелиске түсиў, күйи гпайыў (гүйзелиў)
күлик - уруў-тийре атамасы
күлик - ҳасыл ат, сэйгүлик
күллибап - ҳэммебап, ҳэр тэреплеме
күлкишек - күлегеш, күлкишил
куидес - гекстте: күншил
күшиген - қус атамасы
қабасан - уруў-тийре атамасы.
қабуўлы әҳәд - шешим, жуўмақ
қабыртқа - тугпас қабырга
қадақ - текстте: шеге, мыйық
қажарлы - қарыўлы, күш-гаиратлы
қаза - балық. аўлайтугып қурал
қазақы жылқы - жылқыныц қазақ жериие бейимлескен түри
қазаяқлы - уруў-тайпа атамасы
қайқы - сэтен, пац
қайтармаш - жуўап қайтарыспа, соз атыспа
қайшылы - уруў-тайпа атамасы
қақ - шол жерлерде шуқанақларга топланып қалган
жаўыи-шашыи суўы; кахмек
қақсал - тексгте: қартайгап, қуўсүйек
қалбығай/қалбағай - 1. лэйлек туқымлас қус; 2.
жецилтек, ушқ&шк. адам (қалбалақ)
қалжа - бир жапырақ жумсақ гош.
қаллаш - жарлы-жақыбай, гедей
қалман - текстге: қалмаспан
қалп - қэлпеки, қалпал, жалган-жасық
қалтац - шайкольт, тецселип жүретугыи
қалый —энейи
қам - текстте: атайы порқан
қамшыгер - тексгге: қамшы менен даўалаўшы.
қамшылақ-оммн атамасы (шырылдаўық-қамш.ьь\ақ)
қамшылы -текстте: эрўақлы туқым
қамшылы - уруў-тайпа аталшсы
қамшыр - қамыслыққа уя салатугын гоши ҳадал қус
қанжарлы - уруў-тайпа атамасы
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қанжығалы - уруў-тайпа атамасы
қанткопир - дэстүрий ойыи атамасы
қанун - цагыйда
қаншымақ- 1. каналас, гт/ўыскан; 2. канталагаи
қацғайлы - тарийхый этникалык атама
қацлы - уруу-тайпа атамасы
қапылыс - тосаттаи, күтилмегенде
қар - текстте: сүйек
қар - текстте: ҳатты
қара - текстте: улыўма мал мтисипде
қаратайин - гпеклес, миллетлес
қарабуўра - уруў-тийрс атамасы.
қарамақы - ҳарамагы
қарамацғыт - уруў-тайпа атамасы
қарамық- ҳумлы жерде өсетугын, тикенекли, дэмы

ҳышҳыл, ҳара рецли мийўели өсимлик
қарац қалыў - ҳапылыў, ўайран болыў
қаратай - шежире таралымына тийисли атама
қаратамыр - уруў-тийре атамасы
қараў - текстте: ҳзсийетсиз, тойымсыз
қараша - ҳара пуҳара халыҳ
қарашы -хан саряйындагы аҳылгой, кецесгой
қарға - текстте: зүрият
қарғатамыр - тамырлас, түбирлес, теклес ел
қарғатуяқ - жемиси мазалы, тамыры терецде
болатугып өсимлик (биберштейния)
қарғатуяқ - текстте: тастуяҳ, тасдойнаҳ, ҳатты
қарғаш - перзент, зүрият
қардас - туўысҳан, ҳан-ҳарындас (кғўми-ҳардаш)
қарене - үлкен ене (мама кемпир)
Қарқара - Бердаҳ шайырдыц анасы
қарлама - ҳар ойыны
қарна (қара қурсақ) - жан енген ҳәмиле
қарнама - ддслепки ҳар жаўган күнги жигит-желецлер
мейлиси
қарры - гарры
қаршын - көрпе-төсек жыйыўугиыи арналгап буйым
қары - узынлык олгиеми, кокиректиц ортасынан
созылган ҳол бармаҳларыныц ушына гиекем
қарығыў - ҳамасыў, шагылыў, шагылытў; көз
ҳараўытыўы, шала көриўи
қарыж - ҳандай дабирзғрүрликушын жумасалатугын
пул, каржы; ҳғрежет
қарым - үй, корган догерегин айлана ҳазылган ор
қарымта - текстте: жуўап
қарындас - текстге: туўган-туўысҳан
қарыў - текстте: ҳартайыў
қарыўлық - жа\\а ҳоцсынын ҳан шыгарыўы ҳэм
ҳоиысласлары// шакырыўы.
қас - жаманлыҳ ойлаўшы, өшпенли, душпан, зыянкес
қасақана - ғдейи, биле-тура, жортага, билҳастан
қасас - кек, өш
қасекец - ер баланы еркелетиўши соз (тийкары:
ҳаскыр)
қаспақ- сүт писиргенде ыдыс түбине ҳатҳаи ҳыртыс
қасид - маҳтаў, бягышлаў косыгын жазыўшы шайыр

ақлы қәсир - акылы ҳысҳа
қассапшы - мал сойып сатыўшы
қатаған - уруў-тийре атамасы
қатынпурыш - ҳатынпаз
қатырма (қатырмаш) - ашымаган ҳамырдан ҳазанда

майсыз писирилгеи жуҳа наи
қатырма көйлек. - крахмаллатан көйлек
қаўға - ҳудыҳтаи суў алыў ушыи телетии, агаш я
темирден жасалган баўлы шүнгил ыдыс.
қаўын-қаўын - балалар оиыны
қаўып айтыў - беттеи алыў, ашшы сөз айтыў
қашы - суў басып кстпеў ушын ислеигеи бөгет, ыраш
қәдик - гүмаи, ҳэуипсипиў
қәле - анасыныц апа-сицлилерине кәле делинеди
қәлендер - дийўана, дғрўиш
қәмек - кок, писпеген, шала пискен, толыспагаи
қәндекли - уруў-тайпа атамасы
қәсем - ант, ўэде
қәтеп - 7. күйме, гебеже; 2. бесик жаклаўы
қөҳәт - ҳыт, жетер-жетпес
қәҳри ғәзеб - текстте: Аллатаалаиын гәзеби
қобаға 1 . ҳоцкыйган, дөнес, үлкен мурын; 2. эребек
қоғам - текстте: уйым, бирикпе, жэмээт
қоғырдан - үсти жуҳарып, ойылайын деп турган
оҳпан, терец игуҳыр
қ о д ы қ - ҳуланныц толи. Текстте: еркетай бала
қожық - дэў, үлкен, нәҳэн. Текстте: бала
қозақ - боз тоҳыйтугыи эсбап
қозықуйръщ-замаррыҳтыц басы догалангаи, дэмли
түри
қойнаў - ждн-жагы бийиклеў, куўыс-ҳолтыҳ жер,
ацгар, сай
қол - текстте: лэигкер
қолгүрмек - ойын атамасы
қолдлўлы - уруў-тайпа атамасм
қолүзлик - кол ҳакы (сойыстан берилетугын пай)
қолы к ө п - гекспе: агайин-туўганы, жаҳыилары көп
қомағай - мешкеи, ашкөз, ҳэиээтсиз
қонжық - айыўдыц баласы. Текстте: ерке бала
қоц (қом) - малдыц жоны, саўыр ети. 2. Малдыц
күйи, семизлиги
қоцқап - тезек ҳап
қоцыр - ҳоцырат арысыныц халыҳлыҳ атамасы
қоцырай- ҳоцырагтхардын баба атамасы (Коцырулы)
қопа - көлдиц майда жекен ҳэм ҳамыс өскен жери
қоиақ - ҳоганыц түбири
Қорасан баба - ҳараҳалпак халҳыныц пири (шыи
исми-шэрипи Әбдижэлил бап)
қорасан - уруў-тийре атамасы
қорғалақ- ҳорҳаҳ, жалтак
қордан - азыклыҳ ҳор саҳлайтугыи ыдыс.
қорқытиаш - коркынышлыўаҳыя, ҳоркытыўшы усыл
қортық - тапал, мыртыҳ. Текстте: аҳылсыз
қос - ийт арҳа ҳылып ислеигеи ылашыҳ, гүрке
қосақ - 1. жуп; 2. ҳостар, жубай; 3. ҳосаҳлатаи мал
қосар - уруў-тийре атамасы
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қосжүрек - жаўжүрек, жүрекжутцан, ҳайтпас ҳара
қостамғалы - уруў-тайпа атамасы
қоянтобық - тамыр-түйиеги жеўге жарамлы, коп

жыллык ҳум осимлиги
қуба жон - сургылт тарткан үстирт (доцлик)
қудамталы - ҳыз алысып, ҳыз берискен, сүйек шатысы бар
қуз - текстте: тикжар, бийик шын
қуй - гэ, гэҳи
қуй - кеўил-кейпият, ҳыял
қуйқар - тирсек, ҳыйкар, кыцыр-ҳасацгы
қуйқылжытыў - текстте: доидириў, кубылтыў,
кэмипе келтирыў
қуйыл - томен
қуйын - текстте: уруў-тийре атамасы
қуйысқан - ер-тоҳымды услап турыўшы артҳы айыл
қулағыр - ҳула ҳыр, кула дсиа («алыс» мэнисинде)
қуладин - ҳаршыга теклес киширек жыртҳыш. кус
қумай - текстте: ҳыран ҳус, ацшы кус
қумар - 7. ынтыҳ, ҳэўес;2. пул тигилип ошшлатугыи
ҳумарпазлыҳ ойыны
қумса - гермафродит. Текстге: жарамас, биймти, аҳмаҳ
қур - аилана-дөгерек, жыйын
қурама - уруў-тийре атамасы
қурақ - гезлеме кыйындыларынан исленген буйым
қуралай - кийиктиц ылагы
қураш - сецсец бори к
қурбасы - кэткуда, жыйын басҳарыўшы, тойбасы
қуррық - кур, ьиецбер, дөцгелек сызыҳ
қурт - текстте: ҳант-ҳурс, ҳаты-ҳутты, мазалы
дэм-дэмек
қурт - текстте: тодалы касҳыр
қуртқа - тексгте: мама, аналыҳ (сыйлы ана)
қуртқайшық - кемпирҳосаҳтыц (айҳулак) жети
атамасыныц басы
қурт ойыны - текстте: саўаш, урыс
қуры - текстте: ҳургаҳ
қурық - 7. жылҳы услаў ушын ушына илмек жип бекитилгеи узын сырыҳ; 2. ҳийле-тэсил, куўлыҳ-сумлыҳ
қурым - 7. турпат, сырткы келбет; 2. ҳараҳурым,
аламан, ҳарашор; 3. кун ҳагып, ыс сицип, ҳарайган
кийиз; 4. ҳызылгҳоцыр яки ҳара рецли бояў (ҳурым
етик - ҳурьшга боялгаи былгары етик)
қусшы - ҳус салыўшы, кэлпе
Қутман таў - ҳудайга ибадат ететугыи ҳэм сеиилге
шыгатугын тобе (мииэжат таўы)
қуў - текстте: куўраҳ агаш
қуўаламашақ - ойын атамасы
қуўрай - иши геўек, узын бойлы, басында ишишкланган
шок гүли бар өсимлик
қуўмыш - кыялый тоҳыма, ҳуўлар менен лапгөйлер
шыгармасы
Қыдыр - Кыдыр ата (Хэзирети Кызыр)
қыдыр -тексгге: ҳыдырсыпат, ҳэсийетли адам
қыдыр - уруў-тийре атамасы (ҳыдырҳарагаи)
қыдыралы - уруў-тийре атамасы

қыдырымпаз - ҳыдырыўшы, ҳыдыраўыҳ, гезиўши
қызба -тексгге: ҳызыгыўшы, ҳэўеслеииўши, корсекызар
қызыл - текстте: алтыи, мал-дүнья
қызылсуў - ҳыста катып ҳалгаи дэрья-каиаллардагы

муз үстиие бғҳэрде шыгатугын суў
қыйра - текстте: тэреп
қыйыр - алыс, жырак, шалгай, түпкир
қылғыў - жугпыў
қылқалы - уруў-тийре аталшсы
қылтық - ҳылитҳ
қыл шылбыр - жүўенниц шыйыршыгыиа тагьшаи
жицишке кылдаи есилген жип
қылықшыл - жилўа-назлы, кылўалы
қымыран - шубаттыц ески атамасы
қыпсалаў - жасырыў, ҳупыялаў
кдлпшақ - уруў-ҳэўимлик бирлеспе (арыс бирлиги)
қыр (қырын алыў) -бетин ҳайтарыў, таўын шагыў
қыр көрсетиў - күш корсетиў, ҳорҳытыў, айбатетиў
қыран шатақ - ҳыргын, ҳыранпыш, ҳыян-кески
қырмызы - ҳызыл-коныр
қыриышақ - ҳыраипыш, ҳыян-кески
қырўар - текстте: жүдэ коп, санмыц
қырықлаи - тексгте: ҳырыҳ ер, ҳырыҳ азамат
қырық қуртқа - дпсаиаўий ҳырыҳ мама
қысқаяқ - төмен етекли (ҳаял заты)
қытай - уруў-ҳэўимлик бирлеспе (арыс бирлиги)
қыят - уруў-тайпа агпамасы
қыяў - ҳыйтыҳ, кемшилик
лабаи - бас саҳа менен ойшлатугын асыҳ ойыны
лақай - саз эсбабы
лақыр сөз - даҳыл, ҳэзил
лампасый - мазалы ҳатты-ҳутты (шоколад)
лаў/лаўа - тексгге: бир жагы тикжар болган бийик таў
лаш - геўде, дене
ләцгер - дарда тен салмаклылыҳты саҳлаў ушын
дэрўаз ҳолына услайгпугын ариаўлы сырык
ләҳәт - гөр, ҳэбир
лепсе - көкжөтел
лоқ-ыгыр, жетекке жүрмейтугын
лүтф әйлеў - илтипат (мэрҳамат) ҳылыў, ҳабыл алыў
мағрур - өз ҳэдир-ҳымбатыи, орчшн билетугын
мажмуъ - жыйыиды, топлам
майлы - уруў-тийре ат.амасы
мақсат - м.аксет
мала - сүрилген жердиц ири кесегии езиў ҳэм тегислеў
ҳуралы
мацлайша - ергенектиц жоҳаргы жаҳлаўы
мар - жылан
мардан - ҳамыстан яки жекеинен тоҳылгаи дэн
саҳлагыш ыдыс.
мартуў - жалмаўыз, мэстаи, албасты
масыл - текстте: жатып иигер, ериишек
маў - ҳарыў, шаршаў, ҳартайыў (маў тартыў)
маўыты - .маҳпал, ҳасыл гезлеме
маш - текстте: оиын, ермек, машҳы
машақ-текстте: ойын маиданы, кецислик, жазыклык
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мәгәр - сораў, тацланыўмднисин ацлатады
Мәздек - Мәздеккепт (Хожели каласы ориындагы

тарийхый қоныслық)
мәки - козакта боздгщ аркаў жибин былай-былай
өткериўши, еки ушы сүйир тоҳыў қуралы
мәккам (мәҳкәм) - беккем
мәлал - мәлел, кесепт
мәламат - өкпе-гийне, жала
мәнзилхаиа - текстте: ўатап, туўган жер, атажурт
мәнпәәт - мэп, пайда
мәнтирсек - жарамас, элжуўаз, хрлсиз
м&ремик-мэриемшегинежабысыўшызыянкес(маралтқ)
мәри -отардап айырып алып саўылатугып айрықиш
сутли қой
мәрҳамат- кишипейиллик, жақсылық
мәскап - мәкан
махфий - жасырын. Текстте: даўыс шыгармастан,
иштен оқылатугын памаз
мәзҳәб - текстте: кеўил, қэлб
мәҳәк таш - 2. алтын ҳэм гүмиске сүртип, олардыц
таза яки таза емеслигин ажырататутн тас; 2. зер
ишпанды жылтыратыў ушын арнаўлы тас
мәҳир - шебер, уста, исине жетик
мәҳреж (маҳраж,миҳраж,меҳраж)- текстте: пғрўаз,
жоқарыга котерилиў
Мәўләм - Лллатаала
мәҳфәл - мейлис, бәзим
мегежин- шошқаиыц ургаш.ысы
мезек - тезек, нэжис (тек ийтке байланыслыайтылады)
мейлис - гештек, отырыспа
мекеи - мэкаи, орын
мертик - мертиги бар, майып
мешин - суўширкей
молдек - оз алдыиа бөлек егилгеп жер
мөцке - майда сазан
муғыл - монгол
музанпат - ўэлаят
муқам - жилўа-наз
муқәнне - текстте: нықап, перде
мурафаашы хатун - судқа арза берген ҳаял
муталаа қылыў - дыққат пенен оқыў, түсинип алыў
мухит - орталық
мухтасар (муқтасар) - қысқа
муъмин - 2. ийман келтирген киси, мусылман; 2.
мүлэйим, жуўас
мужган - кирпик
мүжиў - текстте: езиў, мыжыў
мүйеш-мүйеш - балалар ойыиы
мүйтен - уруў-қэўимлик бирлеспе (арыс бирлиги)
мүки - кемис
мүцки - депе мүшелери (қулақ-мурын) кемислиги
мүсәпир - пақыр, бийишра
мүўәззам - атақлы, дацқлы, үлкен
мүшк - жупар ийис
мүштәрәк - көтииликке тийисли, улыўма
мығым - ишмыры, қуўатлы, күшли

мыйқы - кишкене қыран қус
мықдар -мугдар. Текстте: есаптыц жуўабы, шешчми
мылқаў - герец, сацыраў
мьщқарға - жалгыз перзент, мыцтуяқ (ырымлық

лақап)
Нағалай/Нағанай - Нагадай бии (қоцыратлар косеми)
тгаймыт - жалатай, хийлекер, жолкер
найша - 2. қозақ тоқыўда сабақорайтугын қамыстан
исленген қурал; 2. палыз опимлериниц жаца салган

түйнеги
наныў - исениў, инаныў
нанақа - күнделикли тиришиликушын мийнет ҳақы
иарт - текстте: жас өспирим, жигит
нас - пдс, иадан
нашлаў - сэикеслеу, масластырыў, мууап ықластырыў
нәжасат - иплас, ҳарам, ширкин
нәзм - қосық; шайырлық
Нәйлаж баба - шытршылар пири
нәкас - инсапсыз, жарамас; пэс адам
нәўгтир - мол-кол, көл-көсир
нәҳәц - тайнапыр, гиддиман балық (кит)
нәр - текстте: күш-қуўат
песийе - қайтарымлы қарыз
иимәрсә - иэрсе
ниҳан —жасырын, адам билмейтугын, пинҳам
ниъмат (нәғмет) - инам, саўга
нияз - сый-саўга, садақа, нэзир
ноғай - уруў-тийре атамасы
ноғай - текстте: тарийхый бирлеспе
ноғайлы - орта эсирлердеги сиясий-этникалық аўқам
ноқта - мал басына салыиатугын, суўлыгы жоқ, жүўен

тэризли эбзел
нөкис -текстте: уруў-тийре атамасы (әлип-нөкис)
пуқра - гүмис
нурқус - нурдап жаратылган эпсанаўий қус
Нур - Нур үлкеси, Нурата каласы этырапы
нуў - қалыц, дүт, жыс
нүкат - нғзик мәнили, даиалық созлер
одаға -тексгге: қызлар сэрдары, ойыпбасы
озалдан - ғзелден, бурыинаи
ойғалақ - ойын атамасы
оймаўыт - уруў-тийре атамасы
ойнал - аяқ ойын
ойынғал - ойын галма-галы, ойынлық дүзилме
ойын-жырғалақ - ойыи-сауық, ойыи-тамаша
омаи - 1. белги, домбық; 2. үлкен, кец
онеери - батпанныц торттен бир бөлеги, 10 кг
оцысқы - оиысықлы, қолайлы
оцтамғалы - уруў-тайпа атамасы
оқымшы -дарым билиўиш емши, китап ашыуит
опақ - ис-ҳэрекети, жүрис-турысы унамсыз
оразлы - бахытлы, эўметли, ыгбаллы
орам - топ, жыйыи, топлым
ормаи - тогай
отайыў - от-шөпке толысыу
отаршы - текстте: малшы, қойшы, отар ийеси
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Отмаи таў - текстте: от жшылатугын бийик төбе

(длеўтөбе)
отхапа - асхаиа ушын қурылган гурке
ошал - сол
ожек - бузаў. Текстте; бөпе
оз - өзлик тғреп, кан-қаиалас
озек - 1. Агыи сууўдаи бөлинип қалгаи ддръя, канал
ариасы; 2. бир нғрсениц негизи, тийкары, тушти; 3.
осимлик я агаштыц ортасыидагы жумсақлаў бөлеги.,
жииишке қуўыслыгы; 4. сызлаўықтын оргпасындагы
жулыи сыяқлы ақ зат; 5. жутқышиақтан асқазаига
дейинги аўқат өтетугыи жол, оцеш
өмирем қабыў - жерменен жексеи, өмирзая болыў
өцге - озге, басқа, бөтги
өцгериў - алдыиа алыў, бөктериў
өцмен - тос, геўде
өпишек/өбишек - бопеге суйсингеиде, сүйгенде
айтылатугын еркелетиўши. соз
өрис - текстте: этникалық жэмлеўши атама (торт
өрис)
орис улы - ори с баласы (ди и и й -ғск ери й қат лам )
оскин - текстте: нғўше, гумша
пақыр-пана - текстте: туўылгаи мғкан
палац - 1. қаплап, жолбарыс; 2. эпсанаўий ушар ат;
3. жолбарыс терисииеп ислеиген постын; 4. срастына

салынатугыи кийиз яки корпеже
пацқара - уруў-тийре атамасы
пацқылдаўық - балалар ойыны
пасманда - патас, салақ
паям - хабар, билдириў
пәйекши - шылъшкеш, тутаидырылган итлымды
шектирип, ҳақы алыўшы
пәний - бул дүнья, жалганшы, откииши өмир
пәпиш - ҳәзил-дғлкек, пғпесоз, кишкенелер дегишпеси
пәрий пәйкар - гөззал, шырайлы
пәсеит - писент, тыянақ
пәтек - хат-хабар, руқсатиама қагаз
пәтий - жанашыр, қэўеидер, тилеклес
пәтиис - ыдыс-табақ яки басқа нәрсени тасыў яки
нан, қиит, м и й ўе ҳ.т.б. салып, ддст урхат а қойыўга

арналгап, кец, жалпақ, шетлери сэл қайырылган металл яки пластмасса буйым (поднос)
иәтпелек - балалар ойыиы
пәҳим етиў - ацлаў, тусиниў
пенде - бенде, иисаи
неше - ддет, кғр, қылық
пешит - кец көпир
писи - текстте: писик, пискеи
писир - писаръ, хаткер
пискек - сабыныц ушына агпаиақ агаш қагылгаи, гүби.
пискеиде сүмбелейтутн буйым
питиўа - келисилген, ўғделескен, питип турган ис
пишек - пышық
попыса етиў - абай-сиясат қылыў, қыр көрсетиў
порық/поррық - қамыстъщ тамыры
порым - түр-түс, пишип, сымбат

пост - текстте: постлақ, кабық, көи-тери
пөпишек - попекгие, попелек
пуқара - текстте: жарлы, гедей, аш-эптада
пут - гекстте: аяқ
пушпақ - малдыц, ацныц сыйрақ териси
нушт - ата тех, жети ата, ғждат
пүштәлә-пушт - ойнатыў, күлдиртиў ушын

айтылатугыи еркелетпе
пырақ - эпсанаўий ушар тулпар
рабита - өзара мүнәсибет, байланыс
Раб(б) - Аллатаала, Пғрўардигар
раўа - ылайық, мүнәсип
рәкъәт (рәкаат, рәкәт) - намаздыц бир бөлими
рәиж берйў - биреўге азар бериў, иреыжитиў
рәўий - рэўият айтыўшы
риўаят - рэўият
риштә - текстте: кеўил гпары, жүрек тамыры
саба - агарган қуйыўга арналган кон ыдыс, мес.
сабылт - уруў-тийре атамасы
сағ - оц
сағалдырық-1 алқым;2. жүўенницалқым бетиндеги
иоқтаныц жип (қайыс) байлайтугын жери; 3. қамыт
агаштыц алқымын услап туратугын жиби (баўы)
сағыйра - нэресте
сагын сыпдырыў - таўыи шагыў, бетин қайтарыў
сазаўар әй леў- мүнғсип етиў, ижазат бериў
сазғап - тоқыўда пайдалаиатугыи саз агаштыц кеби
сай - текстте: хай-жагдай, аўҳал
сайтақ - қэбир үстине шаишып қойылатугын сырық
сайгатшы - күн есабын алыўшы, есапдан (халық
календаршысы)
сақа - асық ойиаганда пайдаланатугын ойып қуралы
(үлкен асық)
сақын - сақлан, сақ бол
саА-суўдаи өтиўушын агаш ямаса қамыстан ислеиген қурььхма
салғырт - салық
салдар - себеп, ақыбет, жуўмақ
салдыр - уруў-тийре атамасы.
саллақы бийҳая, арсыз
салыйқа - ықлас, кейпият, итибар. мақтаўга турарлық
салық қылыў - гүиалау, бегпиие басыу
салысыў - жарысыў, сыиасыў, айтысыў
самалық - бғҳғрде бирииши коринетугын кокқус,
аспанқус (жыл қусы)
самат - уруў-тийре атамасы
санама - балалар ойыныида санаў басламасы (считалка)
санамаш - бармақ ойынлары арқалы саиаўды ҳэм
сөзлерди үйретиў (счетушка)
санат - тексгге: кэсип-өнер, талап
сандал - тсмирши, мысгер, зергерлердиц металды
балгалаў ушын оиыц астына қоятугын эсбабы, төс
сандаўлы - уруў-тайпа аталысы
сандыўғаш - сайраўық қус, бүлбүл
сацмурын - уруў-тийре атамасы
сара - сере, сайлы, тацлаўлы
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сарац - сыкмар, зыҳиа
сарсылдырыў - беклеў, жабыў, тоскьт болыў
сары жент - сүттен ислеиген мазалы шийринлик

<үй кэмпийт)
сарытай - шежире таралымына тийисли атама
сарытал болыў - дэнли егинлердиц саргайып писиўи
сарыў - сийиў (ийт, ҳаскыр ҳәм т.б. байланыслы
сас - текстте: күш, ҳәл, ҳуўат
Сатбан - мүйтен руўыныц батыры
саўмыў-салат - ораза-намаз
саўықлы - кызыҳлы., тамашалы, ойын-саўъщлы
саўыр - 1. герец, сацыр, сацыраў; 2. тери
саўыт - текстте: ыдыс, дүц, суўсаўыт (ыдыс-саўыт)
саҳат - текстте: мэўрит, ўақыт
саятшы - ацшы, аўшы
сәдәп - маржан бақаншагы
сәждә - намаздагы ҳғрекет: басты жерге тийгизиў
сәна - зибаи, тил
сәиа әйлеў - мақтаў, котермелеў
сәиәд - ҳүжжет
сәржыга - баскийимге қадалатугыи сэнли жыга
сәри - қарай (белгили бир тғрепке қараи), саиын
сәтец - пац, кербаз, бой-сынын айрықша күтиўши
сәтий - сақый, мэрт, жомарт, мырза. (меценат)
сәтҳ - бирер-бир нэрсениц үстки бети, жүзи
сәўдирмек - балалар ойыны
сәўир - бғҳғрдиц екишии айы
сәўирқоцыз - кызыл-қоцыр түсли қоцызақ
сәўиш-ўақыя, гүррин, қызық ҳикаят
сәўмеди - сүймеди
сәҳиптәмиз -зийрек, ақыл-парасатлы
сейит - қғўимлер қатарыпда саиалатугын айрықша
ҳуқыққа ийе қатлам
сейит - жолбасшы
сецгир ~ зғўлым, бийик
сеп-текстте: ддўлет, қут, пайда, байлық, дүнья
сергелдец - сергиздан, эўере-сарсац
серик - текстте: эскер, чокер, жаўыигер
серт - ўэде, ант, шэрт
силсиле - дииастия, гиежире
сииетлеў - сыпатлаў
соға - сазлы (қатты) жер
соғыў - текстте: саз эсбабын шертиў
созақ - қарақалпақ халқыныц шежирелик атамасы
сонда - текстте: о дүнья
соиэц-узынша, сүйир, сопайган, соррыйган
сорақ - сораў, излеў
сорасын - сораўит адам
сояў - текстте: жападак-жалгыз, зицирейген
сөзлеме - сөз үйретими (разговорка)
суганақ - жалацқая, уры
суйықаяқ - жецилтек, пэтиўасыз
суқ етиў - суқланыў, ҳэўес етиў
суқсыр - 1. сур түсли кишкеие үйрек; 2. жексурын,
сум, мийримсиз
суўайт - суўдыр, гырт өтирикши, суўжуқпас
суўалыў - сүттен шыгыў

суўац - текетте: ыетсиз-шексиз суўатлық, оман суў

(океан)
суўгын - суў жанзаты (сууҳыи)
суўқалақ - ойын атамасы
суўмақай - сугапақ, жылмақай
суўнақ - уруў-тийре атамасы
суўнақмацгыт - уруу-та.йпа атамасы
суўсаў - июллеў, тамагы кебиў, суўсыраў
суханбар - шийрин созли, дилўар
сүбе - қабырга
сүбели -текстте: дэйе.кли, дэрекли, келискен
сүйгелек - ашық, сүйип қалыўшы
Сүйиндик - XIX эсирде жасап өткен қарақалпщ
баҳадырлары/т /{ (шри
сүйменли - уруў-тайпа атамасы
сүймиш - ба.\апыгркелетиўши коркем соз (пеоутпка)
сүйрик 1 . жаца көгерип шыққан пишен; 2. қамыс,
-

поррық сыяқлы өсимликлердиц дэмли тамыры
сүме - 1. саўын малдыц емшеги; 2. агаргаи, ас-қатық
сүмесии - с\)ў қосылган сүт
сүцгили - уруў-тайпа атамасы
сүцкелек - қуўсүйек, қацқа, қақырлақхҳурыгеуде(скелет)
сүргили - уруў-тайпа атамасы
сүре - текстте: жсл, сүрдеў
сүрме - қас-кирпиклер ушып пардоз бояўы
сүтилмек - сабагыиан, жапырагыиан сүт ажыралып
шыгатугын өсимлик
сыйқы - сықыл-сыягы
сыйперде - нама аты
сықпан - қамырды үзип-үзип, қайиаган суўга салып
таярлаигаи сорпа
сыла - ақбалық (судак)
сыргаўыл - сырық
сыргыя - сум, жалатай, жалацқая, гезенде
сырт - текстте: арқа, терис жақ
сыртлан - қасқыр туқымлас жыртқыш ац
сы ры м та - майда урлық; жасырын жол менен
қарымтасын қайтарыў
сыядаи - сыя салыиатугын ыдыс, дэўет.
сыяқ - түр-түс, сықыл-сыяқ
тааллық/тааллуқ - тийис, ылайық
таәт - қудайга сыйыныў
табалдырық - ссиктиц мацлайшаеына қарамақарсы, төлхенги жагында еденге тийип туратугын,
еки босага арасындагы кесе агаш
табын - текстте: пада, топ-топ, тода-тода
тайжақы - бир жасар тай терисинен тигилген кийим
таййар әйлеў - таярлаў
тайлас - тецлес, қатар
тайлаў - тақлаў, ретлестириў, артыў
тақелле -лийкип, мэни
талма - қыпша, шыйрақ, талдырмаш
тамал - негиз, тиикар, гпыриақ
тамамы - ҳэмме, барлық, гүллэи
танаи - текстте: жип, арқан
танақай - тэиекей. Текстте: ер бала
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тацқыс - қыт, ж оқ ш ы лы қ , т ап ш ы л ы қ , ж ет ер -ж ет п есл и к
тацлама - б а л а л а р д ы ц о й ы н с а й л а м а с ы (жеребьёвка)
тасқазан - \<айж акт аст а}\ и с л е ш е и қ у й ы л м а қа.ш и
тарақлы - у р у у -п ш и п а ҳ э м т и й р е а т а м а с ы
тараша-1. м а й д а о т ы н , т а м ы з ы қ , ш о п ш е к ; 2 . қ а т п а
адам

тарғыл - алашубар
тарқалма - о й ь м и ы ц т а м а м л а н а к е л г е и л и г и и а ц л а т ы ў ш ы ж у ў а п с ө з (конповка)
тартық-теқстте: т а м т а р ы с л ы қ , ж е т е р - ж е т п е с л и к
тарпыў - с и л к и ў , қ а гы ў , қ а л п ы ў , с е р п и ў
та р ҳ -

а л ы ў эм ел и .

ж а б а й ы т ү й еге қ сй га и а т а м а сы ; 2. т ү й еге у қ са с
к эр Ш а т л ы к ү ш обр азы

т а я ў - қайы қ ш ы ны и, қ уралы
тәәжип - д ж е п л е и и ў , т а ц ы р қ а ў
тәкбийр - А м ш п а а л а н ы у л ы г л а ў ( А л л а ҳ у А к б а р )
тәмиз - а қ ы л - п а р а с а т
тәц - ж ү д э а ў ы р , м ү ш к и л , д а ў а с ы ж о қ
тәцке - т е к с т т е : у р у ў - т и й р е а т а м а с ы
тәсбийҳ (тәсбиғ) - А л л а т а а л а г а м а қ т а ў л а р а й т ы ў
тәўке - т а ў е ш к и с и ( т а ў т е к е )
тәҳәммүми - с а б ы р - т а қ а т л ы , ш ы д а м л ы
тәьрийф - т э р и п
текли - т ү б и р л и , и ш г ы с ы б е л г и л и , у я с ы д ү з и ў
телек - д э н с а қ л а й т у г ы н о р ы и
тели - у р у ў - т и й р е а т а м а с ы
тели - б и й м а з а , ш а т а қ
темиретки - т е м и р е ў , т е р и н и ц қ а б а р ы ў ы , д щ л а и ы ў ы
темирхожа - у р у ў - т и й р е а т а м а с ы
'геые - д е н е , т э н
тепсец - қ а т т ы ж е р ; м а л ж а й ы л ы м ы
тепсеў - а я қ о й ы н
терискен - ж а р а
теристамғалы - у р у ў - т а й п а а т а м а с ы
терлғтк - т о қ ы м п ы ц а с т ы н а с а л ы н а т у г ы н , т е р
си ц и р и ў у ш ы и а р н ал ган к и й и зд и ц б и р т ү р и ; т ер ш и к

терме үй - қ о с п а қ а и а т л ы қ а р а ү й
термиш - а т а л а р ж ы р ы , т е р м е с ө з ( т е р м е - т е р м и ш )
у р у ў-т ай п а ат ам асы

тийрә коцил - к е ў л и к а п а , қ а р а ц г ы , қ а й г ы л ы
тийўе - текстте: т ү й е
тис жеў - текстте: п э н т қ у м а р б о л ы ў , д э к к и е с и т и ў
тобықлы - у р у ў - т а й п а а т а м а с ы
то ға н ақ - 1. ж ү к л е р д и б а й л а ў , б у ў ы ў у г и ы п б и р у и т н д а и л м еги бар, ек и и ш и у ш ы н а ар қ а н б а й л а н га н аш а
а га ш ; 2. қ а н д а й д а би р и с к е т о с қ ы н л ы қ

тоғыи
қ урсаўы

-

қосылган шабандозлар гпопары
топышақ - дойнақлы шапқыр жылқы
тоиыр -текстте: жыйналган ыгы-жыгы адам, аламан
т о р ғ !» т н -

тасаддуқ - с а д а г а
татыран - текспт: м о и ш а қ
таўаби'ьи - қ а р а м а т
таўқынәлет - б а с к а т ү с к е п ү л к е и т э ш ў и ш , қ а ш ы -га м
таўламаш - а т а - а н а м е и е н б а л а н ы ц с ө з о й ы п ы (иеревертышка)
таўтайлақ- 1. е с к и з а м а н л а р д а т ү р к и т а й п а л а р ы н ы ц

ти й екд и -

тода - ацла:р топлымы, топар, дүркин
тозған - текстте: қартайган, мэпилик
тоқлы - еки жасқа қараган жас қой
гоқпақ жаллы - жалы қалыц, кец қолтықлы (жылқы)
тоқыраў - иркилиў, тоқтаў
тон - текстте: улыўма кийим мэнисинде
топ - текстте: топльш, жыйын, аламаи
топлым - 'I. топар, жыйын; 2. бэйгиге, кокпарга

ар б а д егер ш и ги н и ц , ш а ц ы р а қ т ы ц д ө ц гел ек

қ ы м бат баҳалы ж уқа ж и п ек гезлем е, торқа

торсық - слуўсыи қуйыўга ариалгаи териден исленгеи

ыдыс, мес
торта - балықтыц майда гпүри
төбел - мацлайында ақ меци бар жылқы
төбелеў - текстте: гөшти жиликлеў, бөлиў
тобетай - текстте: кишкене тақыя
төккиш - 1. бир жерден екинши жерге төгип турыўшы

адам; 2. бир нэрсеии тогип туратугын қурал, эсбап
төлецгит - эскерии пюпарлардаи дүзилген қатлам
төмеиетек - ҳаял заты
төппен - қойыў сүтгоже
гошшшек - гпоппы, топтпша
төре -1 . текстте: дэстүрий тгртип, бийлик, торелик;
2. қазы, төрелик етиўши; 3. кэўимлык мэртебеге ийе
болган қатлам
төртец (тортем) - бирден туўылгап терт тол
төртлен - текстте: төртеў
төс - 1. адамныц, жан-жэниўарлардыц қабыргасып
бириктириўиш мүгиеси., кокирек; 2. малдыц төс
сүйеги; 3. таў-төбелердиц жаибаўыры, тегислик,
жазықлық; 4. темирши устаныц қуралы; 5. қара үй
керегесиниц ишки тэрепи
төте - туўры, тикке, жақын
туғырлы - уруў-тайпа атамасы
тул - тексгте: ийесиз, қэўендерсиз
тумақ - қысқы баскийим (гпымақ)
тум алақ- түйиишикли тояна (томалақ)
тура - жылқыныц туяқ жилиги
турымтай - кишкене, а/цқар текли жыртқыш қус
туўасы - ата-теги
туўырлық- қара үй керегесиниц иргесинен уўықтыц
орта белине шекем жаўып туратугын кийиз
туўман - ана жақ, түў-анаў жер
туяқсыз - тексзте: зүриятсыз, перзентсиз
түйск жегилгеи ат, ешек яки огизлер менен дэнли
дақылларды бастырыў, қырмян алыў
түйесицир - өсимли к атамясы
түйўа - түйе
түлен - тециз жанзаты (тюлень)
түлкили - уруў-тийре атамасы
түлки-түлки - балалар ойыны
түлкишек - текстте: ашқурсақ адам
түмен - оп мыц
түнек - тексгге: азық-аўқат сақмйтугын қарангы жер
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түцлик- қара үйдиц шацырагын жаўып туратутн,

төрт мүйешинде баўы бар кишкене кийт
түркелек - текстте: надан, түсиниксш, тетейил
түрме - шашақлы жыпек белбеў, орамал
түшт - гпүш, тыныш (ескертпе)
тыйыў - қадаган етиў, жаман жолдан қайтарыў
тыныс - пдпес
тьщқылдақ - саз ғсбабы
ты р р ы қ - тэкаббыр, менмен, тыржық
тырыс - текстте: жүзин эжим басқан, арық
тыштабан - аяқкийим түри
узур етиў - кешириў, гүпасынам өгпиў
уламан -уллы оқымыслы, атшы билимдаи
улаў - күш-көлик, минилетугып колик
ултанлық - текстте: жарлылық, гедейлик
улық - хожейии, басшы
уиасы - қамырды узын, майда етип кесип, сүт я
қатық қосып таярлаигаи гпагам (кеспас, унашы)
удғы - қурал-эсбаплардын сапқа кийилетугын
қуўыс жагы; 2. бир нэрсеииц ишки жагы, қуўысы; 3.
мылтықтыц оқ шыгар жери, аўзы
устамлы - салдамлы, шыдамлы
устара - пэки
уўақ - тексттте: кишкеие, кишкентай бөпе
уўақмацғыт - уруў-тайпа атамасы
уўық - кереге менеп шанырактыц арасыи услап
туратугын иймек сыргаўыл
уўыт - усыл, эдис
ушан - үлкен, кец, мол
ушақ - еркелеўши бала
ушпа - 1. қарамал, қой-жанлық кеселлиги, ылац; 2.
қыргын, топала!{
ушпақ (ужмақ) - о дүнья
уябасар- қыраи қуслардыц (бүркит, ийтелги, лашып
ҳэм т.б.) мэкийени
уядаш - уялас. Текстте: туўысқан
уялтпаш - балалардыц кемшилигии дүзетиўши
мазақлама (прикол)
үдетиў -текстте: раўажлаидырыў, кобейтиў
үзецги - ер-турмаи эбзелииин аяқ салатугын бөлеги
үзбен- жүўери қамырын үзип-үзип салып, айрйн яки
қатық қосып писиримен тагам
үзбентай - унаш ы түри (үзбе гөже)
үзик - қара үйдиц жоқарысыиа, уўықтыц үстине,
туўырлық пенеи атластырып жабылатугын кийиз
үйириўши - уруў-тийре атамасы
үйлес - иргелес, қоцсылас
үлек - нар түйениц таза нэсилли буўрасы
үмесин - көмек (ҳаишр)
үцгит - уруў-тийре атамасы
үпшин - ат эбзели
үреўиш - үплегиш
үриў - текстте: үрлеў, үплеў
үркелек - үрейшил, үркек (үргелек)
үсир - қырмаи қызььъшнгандамоллага берилетугын пай
үсиў - суўық алыў, үсиниў (үсик алыў)

үстиўар әйлеў - б е к к е м б е л б а й л а ў
үш агаш - д а р
үшец - ү ги с ы ц а р (ү ш е м )
үшкирмек - ү ш к и р и ў , д е м с а л ы ў
үшкүл - үш. қ ы р л ы
үшт - е с и т и л е р -е с и т и л м е с ы с қ ы р ы қ , е р к е л е т и ў ш и с е с
ўақыъанәўийс - қ ы с с а к и т а п л а р ы н к ө ш и р и п ж а зы ў ш ы к эт и п , х а т т а т , к а л л и гр а ф

ўасл - текстге: я р м е н е и у ш ы р а с ы ў
ўә - ҳ э м , ж э н е
ўәдийъат - ў э д е б е р и ў
ўәжип - м а қ у л , ж о н
ўәҳм - қ о р қ ы н ы ш
фәна - ө л и м , ж о қ б о л ы ў
фәсад - ж а м а и , б у з ы қ , ж а р а м а с
фәҳм етиў - т ү с и и и ў , а и л а ў
хатыр - е с , я д
хан - текстге: м а м а н , у с т а б а л ы қ и гы
ҳайя - ҳ э й й и ў ; ҳ э й й и ў т э к и р а р л а м а с ы
ҳақарат - к е м с и т и ў , м а қ а қ л а ў , а б ы р а й ы н т о г и ў
Ҳақ ризасы - А л ш т а а л а б у й р ы г ы
ҳақыя - ҳ а қ ы й қ а т , а и ы қ
ҳалал - ҳ а д а л
ҳалқас - а з а н г ы а ў қ а т
ҳалы - о ц а ш а , а ў л а қ , к и м с е с и з , б о с
ҳаммам - м о н ш а
ҳарын суў - е п к и н л и , а г ы и с у ў
ҳаўайы - ҳ а ў а л а ш ы ш , ҳ э ў л е к и , қ ы я л п а р а з
ҳая (ҳайа) - у я т , а р - н а м ы с
ҳәзил мутайыба - ҳ э з и л - д э л к е к
ҳәййе - ҳ э й й и ў б а с .л а м а с ы ҳ э м т э к и р а р л а м а с ы
ҳәцги - т е н т е к , б и й м а з а е ш е к , а с а ў а т
ҳәсәд - қ ы з г а н ы ш
ҳәўке - с ы й ы р д ы ц б у г а г ы
ҳәўлеки - е с е р с о қ , ж а л а т а й
ҳәўўий - ҳ э й й и ў б а с л а м а с ы ҳ э м т ж и р а р л а м а с ы
ҳииди - ҳ и н д а д а м ы , ҳ и н д и с т а н л ы
ҳоппық - ҳ о п п ы й г а н , қ а м п а й г а н
ҳөкки - ҳ ө к т е м , е с е р с о қ
ҳүммет - текстте: и н с а н л а р , м у С ы л м а и л а р
ҳүшйар әйлеў - е с - ҳ у ў ш ы н ж ы й ы ў , с е р г е к л и к
ша/ша - и а т ш а , ш а ҳ
шабан - б а я ў б о с , қ а л а қ
шабыр - ж а з ы қ л ы қ , м а й д а и
шабыў - қ а зы ў , т а р т ы ў (қ а ш ы ш а б ы ў ; қ а р ы қ т а р т ы у )
шагыр - б у ў р ы л ж у ў с а н (бурьян)
шажа - т а у л ы ж е р д е ж а с а й т у г ы н , д а ў ы с ы а ш ш ы қ у с ;
бү рк и т т и ц би р т үри

шайбас -

1. м а л д ы ц т о б е л и , м а щ а й ы н д а г ы к и ш к е н е

қ а сқ а сы ; 2. т э с и л п а з, м э к к а р , ҳ и й л е к е р

шайдоз - ү л к е н ш ә й н е к
шайла - қ о с , г ү р к е
шайы - е с к и п у л б и р л и г и
шайыр - текстте: а г а ш ж е л и м и
шаққы - қ а й ы р ы л м а п ы ш а қ
шақлаў - о л ш е ў , м ө л ш е р л е ў , ш е н е ў
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гиақшақ - текстте: б а л а л а р д ы ц ҳ э з и л ш ы г а р м а с ы
(прибаутка)
шалғай - б и р ш е т , у з а ц , а л ы с , ҳ ы й ы р
шалғын - ц а л ы ц о т л а к л ы ж е р ; о т л а ц
шалдар - ш а л д ы у а р
ш алы ў- 1• б ы л г а у ; 2. ш е р т и ў (с а з э с о а б ы и )
шанаш - е ш к и т е р и с и н е н и с л е т е н ы д ы с
шамшыў - и л е т у т ы ў
шацгалақ - текстге: б а л а л а р д ь т , ф о к у с л ы к о й ы н ы
шацқап - т а п - т а з а
шапқьт - 1. б з й г и , а т и ш б ы с ; 2 . б д й г ш е к о с ы л а гп у г ы н
ж ү й ри к ат ; 3 . балт а

шаптырмай - ж а р ы с т ы р ы ў
шапшақ 1 . т е р и и й л е ў г е а р н а л г а н ы д ы с ; 2 . гү б и
шапшац - ш а л т , ш а қ к а н
шара (шарана) - ж а ц а т у ў ы л г а п т ө л д и п ү с т и н д е г и
-

ж уқа қабы рш ақ

шарбы

-

:/.

қ а р ы н н ы ц с ы р т ы и д а гы ж у қ а м а й ; 2.

си й рек , ж у қ а

шартақ - ш д р т е к , шертек
шартық - шала пиштирилген мал
шарым - шарма-шар, дэсме-дэс
шатаққор - жэижелпаз
шатгта - текстте: баспана
шатша - шапипай
шәцгел салыў- тэп бериў, ҳүжим етиў, қаслық стиў
шәцгил - қабақтан исленген сарқум
шәр/шә:р - шэҳэр
шәрм (шәрми ҳайа) -уят, ар-намыс
шәрмисәр эшлеў - шерменде етиў
шәўли - қ ы р а н қ у с л а р д ы ц ( б ү р к и т , и й т е л г и , л а ш ы к

ҳэм т.б.) қоразы
шежили соз - с е р е с ө з
шекерше - қ о л ш е л е к , к и ш к е н е ш е л е к
шецберл еў - қ о р ш а ў , қ п р ал а ў
шериўши - уруў-тийре атамасы
шерши - с а ў д а и с л е ў ш и
шетен - а й н а л а с ы ж ш \иш ке т а л ш ы б ы қ п е н е н қ о р и ш л гаи

шопақ - қауыннын, гарбыздыц туқымы
шорқақ - олақ, епсиз
шот - кетпенге усаган агаш жоиыў қуралы
шожек - бобекти еркелетиўши соз
шөйлә - сондай, усындай
шөпшек - текстте: балаларбап қ ы з ы қ д ц ги м е
ш орелесиў- кецесиў, ойласыў, шоре-шоре болыў
шуба - текстте: шубҳа
шубар - сексеўил тогайы
шуўақ - текстте: жарық, еркин, азат күи
шүберек - текстте: ҳаял-қызлар кииим-кеншеги
шүйит - уруў-тиире атамасы
шүрегей - қус түри
шүрегей/шөрегей - хаи кецесгөйи
шыбыш - еки жасар ургашы ешки
шығыршык - пахтаныц шигитипайырыпалыў қуралы
шыйық - уруў-тийре атамасы
шыйыршық - 1.ноқтаныц төменги жагына салыпа-

пп/гын айпалмалы темир; 2. майда, түйир, түйиршик
тыл - шылгый, тек
шылым - бир салым
шым - ажырықлы топырақ
шымалай - қумырысқанық ец майда түри
шын - гиынлық, ҳақыйқатлық
шыны - шийше ыдыс.
шыцга(л) -есиктиц илгегии салатугып дөнгелек темир
ықпа - 1. ерме, нэмэргп, тураксыз; 2. баспана, тстырма
ылапыш - ылақа
ылдый - 1.таў-тобеи.иц түсерлиги, жанбаўыры; 2. ой,
шуқыр
ыргақлы - уруў-тайпа атамасы
ырысқал - ырысқы-песибе, мал-дэўлет
ыслық - текстте: қальт шүберек
яг - май
ял - жал
яўмыты - түркмени ат

ү ст и а ш ы қ қ ора

шидер - а т

, еш ек т и ц ал д ы ц гы ек и а я т м ен ен арт қ ы

б и р а я гы н қ о с ы п с а л ы н а т у г ы н т у с а ў

шиже - б у ў ы и ( ж е т и ш и ж е )
ший - текстте: ж и ц и ш к е
ширнабат - ш и й р и и н а б а т
шиър - қ о с ы қ
шойдық - 1:ири денели, батыр тулгяхы; 2. бай, дэўлетли
шоқыр - балықтыц бир түри
шолақ - текстте: келте қылыш
шомақ - уруў-тийре атамасы
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