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Айдай толгула Аккуудай болгула Суйушкон эки жаш Бактылуу болгула Арзыбаган белегим Бакыт кошуп берейин Бактылуу бол
эки жаш Ушул Каалоо тилектер досторго тилегим Ата-энендин асмандагы айы болгун Карангыда жанып турган шамы болгун
Жоолук салып периштедей буралып Эн бактылуу жигиттин жары болдун. Туулган кун жонундо куттуктоолордон билсениздер
жаза кетиниздерчи ,суранам. Жерди тепсем суу чыгат, Сууну ичсем шор чыгат. Эгер суперстанга асып койбосом буларды дагы
унутуп калышым мумкун. Бирин окшоп жылдыз толгон айлуу тун! Келгиле анда жаштык үчүн алып ийели Балык болуп
дениздерди суздунорбу, Алоолонгон махабатка куйдунорбу. Сен экоон уул-кыздуу болобуз деп, Бир-биринди издеп журуп
суйдунорбу? Бирин болсо асмандагы нурдуу Кун! Ошон учун эсимде болгондору гана жазылды. Силерге кажыбас кайрат,
Кетпес доолат, Арчадай жаштык, Музыкадай шаттык, Узун омур, Кышкыга 1 кап комур, Чын ден-соолук каалайм.

Суперстан: Үйлөнүү тойго каалоо - тилектер, тосттор. - Суперстан
Билген тостторумдан менда айта кетейин... Тойдун салты тойдун ээсин сыйлайсын Не сунса да,нет дебейсин кыйбайсын Анда
достор! Саман саман самандын жыты жаман, этият болунуз жезде эжемдин жаман. Эн жакшы каало тойдо мындай. Эмне
дейбиз эми ушул айткандарга кошулабыз бактылуу болгула. Тост: жерде жаткан чан учун, чанды жуткан гул учун, гулду суйгон
кыз учун кызды суйгон биз учун алып ийели достор. Ак буурадагы аккан суу арак болуп калбайбы астындагы таштары закуска
болуп калбайбы десе бир кычыган бироо чекесиндеги мусурларчы десе шакарап болуп калбайбы деген экен аракты жакшы
коргон бироо. Тост: 100 граммдан ичип жүргөн кылт этип, Мезгил өтөт чагылгандай жылт этип. Бул дүйнөгө түркүк болгон эч
ким жок, Күнү келсе жан бересин шылк этип. Тоодо өсөт карагат, Ичим бир күйүп баратат. Ичим күйсө кантейин, Чыдайт экен
адамзат. Жаштык кез тоодон ылдый аккан дарыя, Ал дарыя артын көздөй акпайт кайра. Жаштыктын ошол аккан дарыясындай,
Жаштык кез өтүп кетсе келбейт кайра. Келгиле анда жаштык үчүн алып ийели Балык болуп дениздерди суздунорбу, Алоолонгон
махабатка куйдунорбу. Сен экоон уул-кыздуу болобуз деп, Бир-биринди издеп журуп суйдунорбу? Айдай толгула Аккуудай
болгула Суйушкон эки жаш Бактылуу болгула Арзыбаган белегим Бакыт кошуп берейин Бактылуу бол эки жаш Ушул менин
тилегим Ата-энендин асмандагы айы болгун Карангыда жанып турган шамы болгун Жоолук салып периштедей буралып Эн
бактылуу жигиттин жары болдун. Ммм,досум Калмамат жана аяшим Карамат. Бугунку уйлонуу-улпот тоюнар м. Силерге
кажыбас кайрат, Кетпес доолат, Арчадай жаштык, Музыкадай шаттык, Узун омур, Кышкыга 1 кап комур, Чын ден-соолук
каалайм. Дагы айта кетсем: кармашкан колунар узулбосун,оруктой горолоп,тооктой жожолоп,балалуу- чакалуу болуп журо
беришинерге тилектешмин. Жерди тепсем суу чыгат, Сууну ичсем шор чыгат. Капа болбон Карамат аяш, Калмамат досум зор
чыгат. Эмесе ушул каалоо-тилектерим м. Белекти коробкасынан чыгарып алып которосун,коробкасын жанындагы досун
кармап,микрофондо магинтофооооооооон деп кыйкырып тапшырып коёсун. Кечиресинер, тосттор эсимден чыгып кетиптир,коп
жылдан бери ичпегениме.

Суперстан: Үйлөнүү тойго каалоо - тилектер, тосттор. - Суперстан
Каалоо тилектер досторго да билгендеримди жаза кетейин, кереги тийип калар бироо жарымга. Капа болбон Карамат аяш,
Калмамат досум зор чыгат. Бул дүйнөгө түркүк болгон эч ким жок, Күнү келсе жан бересин шылк этип. Жерди тепсем суу чыгат,
Сууну ичсем шор чыгат. Ошондой бугунку тунду жарык кылган бул эки жашка каалоорум, Айдын актыгын, асмандын коктугун,
Гулдун кызылын, турмуштун кызыгын каалап кетмекчимин. Эмне дейбиз эми ушул айткандарга кошулабыз бактылуу болгула.
Турмуш толгоп, кууго салат тымызын! Силердин жардамынар менен достордун арасында кадыр-баркым жогорулап калсын.
Жылдыздай бийиктикти, Иштерине ийгиликти, Суудай тунук суйууну, Дуйнодогу баардык жакшы нерселерди каалап кетемин.
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. Мисалы, тойдо кандай суилогон эн жакшы
болот? Олтуруп асыл таштан, асыл ташка, Ар куштун тандап конор жери башка, Чын журоктон айтып кетем каалорумду, Мында
олтурган асыл кеч эки жашка.

Каалоо тилектер досторго - Суперстан: Үйлөнүү тойго каалоо - тилектер, тосттор. - Суперстан
Денгиздей терендикти, Асмандай кендикти, Ношордой бакыт-таалайды, Ак тандай ачык маанайды. Сен экоон уул-кыздуу
болобуз деп, Бир-биринди издеп журуп суйдунорбу. 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. Билдирүүнү түзөткөн: tabyshmak: 12 Июнь 2013 - 10:04. Дагы айта кетсем: кармашкан колунар узулбосун,оруктой
горолоп,тооктой жожолоп,балалуу- чакалуу болуп журо беришинерге тилектешмин. Жылдыздай бийиктикти, Иштерине
ийгиликти, Суудай тунук суйууну, Дуйнодогу баардык жакшы нерселерди каалап кетемин. Капа болбон Карамат аяш, Калмамат
досум зор чыгат.

Суперстан: Куттуктоолор! - Суперстан
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. Ошон учун эсимде болгондору гана
жазылды.

Бул дүйнөгө түркүк болгон эч ким жок, Күнү келсе жан бересин шылк этип. Силерге кажыбас кайрат, Кетпес доолат, Арчадай
жаштык, Музыкадай шаттык, Узун омур, Кышкыга 1 кап комур, Чын ден-соолук каалайм. Уйлонуу тойдо жубайларга карата:
Бирин комуз, бирин анын кылысын. Бирин болсо асмандагы нурдуу Кун. Ден-солуктун гулун, Узун омурдун турун, Тугонбос
бакыт сырын, Туболук ачык ырын. Сен экоон уул-кыздуу болобуз деп, Бир-биринди издеп журуп суйдунорбу. Жылдыздай
бийиктикти, Иштерине ийгиликти, Суудай тунук суйууну, Дуйнодогу баардык жакшы нерселерди каалап кетемин. Мен да
билгендеримди жаза кетейин, кереги тийип калар бироо жарымга. Ммм,досум Калмамат жана аяшим Карамат. Билсе бир ушул
чыгармачыл адамдар билет деген ой менен келип калдым.

