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Aynlmagin elinden,
Quvvet keter belinden.

Ayrılma elinden
Kuvvet gider belinden.

Balıq suv bilen tirik,
Adam - el bilen.

Balık su ile diri
Adam el ile.

Betkey keter, bel qalar,
Bekler keter, el qalar.

Yüz, gider, bel kalır
Beyler gider, el kalır.

Biravnin yurtıda bek bolgunçe,
Özinnifi yurüflda it bol.

Elin yurdunda bey olacağına
Kendi yurdunda it ol.

Bülbül çemenni sever,
Adam-vatanni.

Bülbül çimeni sever
Adam vatanı.

Vatan gedâsı - kefen gedâsı.

Vatan dilencisi - kefen dilencisi

Vatan üçün ölmaq hem şeref.

Vatan için ölmek de şeref.

Vatan qadrini bilmegen öz qadrini bilmes,

Vatanın kadrini bilmeyen, kendi kadrini bilmez.

Vatange kelgen imange keler.

Vatana gelen, imana gelir.

Vatange felâket - öziftge helâket.

Vatana felaket, sana yokluk.

Vatandan yiraqlaşgen namusden olar.

Vatandan uzaklaşan ardından ölür.

Vatanni satgen er bolmas.

Vatanı satan er olmaz.

Dinden çıqsafi hem, elden çıqma.

Dinden çıksan da, elden çıkma.

Düşmenge nefreti bolmagennin
Vatange muhabbeti bolmas.

Düşmana nefreti olmayanın
Vatana muhabbeti olmaz.

Yerden ayrılsefi hem, elden ayrılma.

Yerden aynlsan da, elden ayrılma.

Yeriden aynlgen yetti yil yığlar,
Eliden aynlgen ölgünce yığlar.

Yârinden ayrılan yedi yıl ağlar
Elinden ayrılan ölünceye kadar ağlar.

Yerinni gül arasıdan izle,
Erkinni - el arasıdan.

Yârini gül arasında ara
Gücünü el arasında.

Kişi yurtıda şah bolgunçe,
Öz yurtmda gedâ bol.
Ana yernifi tuprağı - Ana sütiden aziz. Ana
yurtm - altın beşiğin.

õ

:

Ana yurtın aman bolsa,
Rengi-royin saman bolmas.

Ana yurdun esen olsa,
Yüzünün rengi solmaz.

Sıgırnifi süti - tilide,
Emin qutı - elide.

Sığırın sütü dilinde
Erin kutu elinde.

Suvnı bersefi elge,
Yaşnarsen mifi yılge.

Suyu verirsen ele
Sinersin bin yıla.

Tuqqan yerde tuğm tik.

Doğduğun yerde tuğunu dik.

Tuqqan elge can tartmasa hem, qan tartar.

Doğduğun ele can çekmese de, kan çeker.

Tuğılgen yerden köftil üzilmes,
Yurt körgennifi yurtı buzılmas.

Doğduğun yerden gönül kesilmez
Yurt görmüşün yurdu bozulmaz.

Ekin yeride kökerer,
Er-elide.

Ekin yerinde göğerir
Er, elinde.

El başıge kün tuşse,
El yaratgen er keler.

Elin başına kara gün inse
Elin doğurduğu er gelir.

El kişini er qılur,
Er qadrini el bilur.

El, adamı er eder
Er kadrini el bilir.

El küyüngende küyüngen - batır,
El süyüngende süyüngen - batır.

El yanınca yanan yiğit
El sevincine sevinen yiğit.

El qongen yerin biler,
At toygen yerde tiner.

El, yanan erini bilir
At doyduğu yerde dinlenir.

Elge qoşılgen may yutar,
Elden aynlgen qan yutar.

Ele katılan yağ yutar
Elden ayrılan kan yutar.

Elge qoşılsefi, er bolasen,
Elden ecrelsefi, yer bolasen.

Ele katılırsan er olursun
Elden aynlırsan yer olursun.

Elde barı - sende ban.

Elde var, sende var.

Eliğe vefa qılgen
Yavıge cefâ qılar.

Eline vefa eden
Düşmanına cefa eder.

Ellik yılda el yeni.

Elli yılda el yeni.

Elnin içi - altın beşik.

Elin içi, altın beşik.

Elnifi eğesi bol,
Tabutnin çegesi bol.

Elin sahibi ol
Tabutun çivisi ol.

Er yiğit özi üçün tuğılar,
Eli üçün öler.

Yiğit er kendi için doğar
El için ölür.

Yurt eğesi yolbarsdır,
Aldinreni qoymasdır.

Yurt sahibi parstır

Aldırmak için koymaz.

Yurt qonsen, ösersen,
Qorımasefi, tozarsen.

Yurdu korursan büyürsün
Korumazsan tez olursun.

Yurtda adambolmasa,
Tonğız tepege çıqar.

Yurtta adam olmazsa
Domuz tepeye çıkar.

Yurtı baynın özi bay.

Yurdu zenginin kendi zengin.

Yurtnı dedim, yüzge kirdim.

Yurt dedim göze girdim.

Yahşi yiğit yurt tüzer,
Yaman yiğit yurt büzer.

İyi yiğit yurt düzer
Yaman yiğit yurt bozar.

Öz üyim - ölen töşegim.

Kendi evim, sıcak döşeğim.

Öz yurtmnin qadri
Özge yurtda biliner.

Öz yurdunun kadri
Başka yurtta bilinir.

Öz yurtın - ölen töşegin,
Özge yurt bolmas beşiğin.

Kendi yurdun, sıcak döşeğin,
Başka yurt olmaz beşiğin.

Özge yurtran başı bolgençe
Öz yurtmnin taşı bol.

Başka yurdun başı olacağına
Öz yurdunun taşı ol.

Qaranğı qalgen yurtda
Qaraşaqşaq pâdşâ bolur.

Karanlık kalan yurtta
Karaşakşak padişah olur.

