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Мен кобунчо туулган кундордо ушул калоо тилектерди арнап куттуктайт болчумун. Чын суйуу бул турмуштун ырахаты, Чын
суйуу эки жаштын махабаты, Чындап суйуп суйгонундун баркын билип, Калбасын журогундо суйуу дарты, Ооба суйушуп
суйгонуно жетип, Бакыт тапканга не жетсин. Ошондой бугунку тунду жарык кылган бул эки жашка каалоорум, Айдын актыгын,
асмандын коктугун, Гулдун кызылын, турмуштун кызыгын каалап кетмекчимин. Гулго оролуп конулунор гулго толсун, Кабыл
алып кой досундун куттуктоосун, Омурдун гулдоп турган мезгилинде, Бугунку уйлонуу тоюнар куттуу болсун! Бирин гулсун
жазда жайнап ачылган, Бирин булбул гулду самап шашылган. Очокто от очпой куйсун куну-тун! Алтын шакек жалтырасын
колунарда, Бакыт-таалай тосуп турсун жолунарда, Бактылуу ата-энеден болуп силер, Акыл-эстуу бала оссун колунарда. Уйлонуу
тойдо жубайларга карата: Бирин комуз, бирин анын кылысын! Ойлогон ой максатынар орундалып Башынарга бакыттын кушу
консун Мынаке силер куткон мезгил болду Башынарга бакыттын кушу консун Жылдыздуу кеченерде олтурабыз Биз дагы
тоюнарга кубо болуп Омур жолун колтукташып тен басып Ачуу таттуу турмуш даамын тен татып Ак суйууго эч бир кылбай
кыянат Жашагыла туболуко тен карып.

Суперстан: Куттуктоолор! - Суперстан
Туболук турмушунар таттуу болсун. Ойлогон ой максатынар орундалып Башынарга бакыттын кушу консун Мынаке силер куткон
мезгил болду Башынарга бакыттын кушу консун Жылдыздуу кеченерде олтурабыз Биз дагы тоюнарга кубо болуп Омур жолун
колтукташып тен басып Ачуу таттуу турмуш даамын тен татып Ак суйууго эч бир кылбай кыянат Жашагыла туболуко тен карып.
Туулган кунун куттуу болсун Омурун узун болсун Бул жашоо жана акырет Сиз учун бейиш болсун Тойлордо, туулган кундордо,
балалуу болгондорду куттуктаганда, кандайдыр бир жакшылык кундордо айтыла турган маанилуу жана кызыктуу куттуктоо
создордон уироткулочу. Силердин жардамынар менен достордун арасында кадыр-баркым жогорулап калсын. Мисалы, тойдо
кандай суилогон эн жакшы болот? Билсе бир ушул чыгармачыл адамдар билет деген ой менен келип калдым. Мен да
билгендеримди жаза кетейин, кереги тийип калар бироо жарымга. Ден-солуктун гулун, Узун омурдун турун, Тугонбос бакыт
сырын, Туболук ачык ырын. Денгиздей терендикти, Асмандай кендикти, Ношордой бакыт-таалайды, Ак тандай ачык маанайды.
Жылдыздай бийиктикти, Иштерине ийгиликти, Суудай тунук суйууну, Дуйнодогу баардык жакшы нерселерди каалап кетемин.
Туулган кун же майрамдарда куттуктап айтсанар болот. Мен кобунчо туулган кундордо ушул калоо тилектерди арнап куттуктайт
болчумун. Чын суйуу бул турмуштун ырахаты, Чын суйуу эки жаштын махабаты, Чындап суйуп суйгонундун баркын билип,
Калбасын журогундо суйуу дарты, Ооба суйушуп суйгонуно жетип, Бакыт тапканга не жетсин. Ошондой бугунку тунду жарык
кылган бул эки жашка каалоорум, Айдын актыгын, асмандын коктугун, Гулдун кызылын, турмуштун кызыгын каалап
кетмекчимин. Музыка койдуруп алып улуш созду айтып куттуктасанар аябай соонун чыгат. Олтуруп асыл таштан, асыл ташка,
Ар куштун тандап конор жери башка, Чын журоктон айтып кетем каалорумду, Мында олтурган асыл кеч эки жашка. Алтын
шакек жалтырасын колунарда, Бакыт-таалай тосуп турсун жолунарда, Бактылуу ата-энеден болуп силер, Акыл-эстуу бала оссун
колунарда. Бирин гулсун жазда жайнап ачылган, Бирин булбул гулду самап шашылган. Мына эми олтурасынар жанашып, Тугой
болуп бири-бирине татыган. Гулго оролуп конулунор гулго толсун, Кабыл алып кой досундун куттуктоосун, Омурдун гулдоп
турган мезгилинде, Бугунку уйлонуу тоюнар куттуу болсун! Туулган кун жонундо куттуктоолордон билсениздер жаза
кетиниздерчи ,суранам. Эртен сен учун жазып катып койгон жеримден таап жазып коём. Азыр издеп жазайын десем кеч болуп
калды. Ошон учун эсимде болгондору гана жазылды. Эгер суперстанга асып койбосом буларды дагы унутуп калышым мумкун.
Жазып коёюн унутуп калсам ушул жерден таап аламын. Уйлонуу тойдо жубайларга карата: Бирин комуз, бирин анын кылысын!
Турмуш толгоп, кууго салат тымызын! Каалар элем мен силерден ар дайым, Суйуу куусу тынбай таншып турушун! Бирин болсо
асмандагы нурдуу Кун! Бирин окшоп жылдыз толгон айлуу тун! Очокто от очпой куйсун куну-тун! Билдирүүнү түзөткөн:
tabyshmak: 12 Июнь 2013 - 10:04.

Суперстан: Куттуктоолор! - Суперстан

Эгер суперстанга асып койбосом буларды дагы унутуп калышым мумкун. Туулган кун жонундо куттуктоолордон билсениздер
жаза кетиниздерчи ,суранам. Мугалимдерге арналган куттуктоо ыр саптары терендикти, Асмандай кендикти, Ношордой бакыттаалайды, Ак тандай ачык маанайды. Бирин окшоп жылдыз толгон айлуу тун! Алтын шакек жалтырасын колунарда, Бакыттаалай тосуп турсун жолунарда, Бактылуу ата-энеден болуп силер, Акыл-эстуу бала оссун колунарда. Бирин болсо асмандагы
нурдуу Кун! Билсе бир ушул чыгармачыл адамдар билет деген ой менен келип калдым. Туулган кун же майрамдарда куттуктап
айтсанар болот. Жазып коёюн унутуп калсам ушул жерден таап аламын. Гулго оролуп конулунор гулго толсун, Кабыл алып кой
досундун куттуктоосун, Омурдун гулдоп турган мезгилинде, Бугунку уйлонуу тоюнар куттуу болсун! Туулган кунун куттуу болсун
Омурун узун болсун Бул жашоо жана акырет Сиз учун бейиш болсун Тойлордо, туулган кундордо, балалуу болгондорду
куттуктаганда, кандайдыр бир жакшылык кундордо айтыла турган маанилуу жана кызыктуу куттуктоо создордон уироткулочу.
Бирин гулсун жазда жайнап ачылган, Бирин булбул гулду самап шашылган. Ойлогон ой максатынар орундалып Башынарга
бакыттын кушу консун Мынаке силер куткон мезгил болду Башынарга бакыттын кушу консун Жылдыздуу кеченерде олтурабыз
Биз дагы тоюнарга кубо болуп Омур жолун колтукташып тен басып Ачуу таттуу турмуш даамын тен татып Ак суйууго эч бир
кылбай кыянат Жашагыла туболуко тен карып. Ден-солуктун гулун, Узун омурдун турун, Тугонбос бакыт сырын, Туболук ачык
ырын. Азыр издеп жазайын десем кеч болуп калды.

Мугалимдерге арналган куттуктоо ыр саптары - Суперстан: Куттуктоолор! - Суперстан
Очокто от очпой куйсун куну-тун. Алтын шакек жалтырасын колунарда, Бакыт-таалай тосуп турсун жолунарда, Бактылуу атаэнеден болуп силер, Акыл-эстуу бала оссун колунарда. Турмуш толгоп, кууго салат тымызын. Ошондой бугунку тунду жарык
кылган бул эки жашка каалоорум, Айдын актыгын, асмандын коктугун, Гулдун кызылын, турмуштун кызыгын каалап
кетмекчимин. Жылдыздай бийиктикти, Иштерине ийгиликти, Суудай тунук суйууну, Дуйнодогу баардык жакшы нерселерди
каалап кетемин. Мисалы, тойдо кандай суилогон эн жакшы болот. Музыка койдуруп алып улуш созду айтып куттуктасанар аябай
соонун чыгат. Мен да билгендеримди жаза кетейин, кереги тийип калар бироо жарымга. Уйлонуу тойдо жубайларга карата:
Бирин комуз, бирин анын кылысын!.

Суперстан: Куттуктоолор! - Суперстан
Бирин окшоп жылдыз толгон айлуу тун! Олтуруп асыл таштан, асыл ташка, Ар куштун тандап конор жери башка, Чын журоктон
айтып кетем каалорумду, Мында олтурган асыл кеч эки жашка.

Гулго оролуп конулунор гулго толсун, Кабыл алып кой досундун куттуктоосун, Омурдун гулдоп турган мезгилинде, Бугунку
уйлонуу тоюнар куттуу болсун. Мына эми олтурасынар жанашып, Тугой болуп бири-бирине татыган. Ден-солуктун гулун, Узун
омурдун турун, Тугонбос бакыт сырын, Туболук ачык ырын. Туулган кун же майрамдарда куттуктап айтсанар болот. Жылдыздай
бийиктикти, Иштерине ийгиликти, Суудай тунук суйууну, Дуйнодогу баардык жакшы нерселерди каалап кетемин. Музыка
койдуруп алып улуш созду айтып куттуктасанар аябай соонун чыгат. Азыр издеп жазайын десем кеч болуп калды. Эгер
суперстанга асып койбосом буларды дагы унутуп калышым мумкун. Туулган кунун куттуу болсун Омурун узун болсун Бул жашоо
жана акырет Сиз учун бейиш болсун Тойлордо, туулган кундордо, балалуу болгондорду куттуктаганда, кандайдыр бир жакшылык
кундордо айтыла турган маанилуу жана кызыктуу куттуктоо создордон уироткулочу. Уйлонуу тойдо жубайларга карата: Бирин
комуз, бирин анын кылысын!.

