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1

Айна бардык нерселерге кызыгат. Дубалда жөргөлөп бараткан кумурсканы да,
алыскы тоонун боорунда салынган үйлөрдү да карайт.



2

Ашканадагы идиш-аяктарга, текчедеги буюмдарга көз салат.
Айна туш-тараптан кооз оймолорду, ар кандай формаларды издейт. Айна эч

нерсени көз жаздымында калтырбайт.



3

Эл кайда көчөттүн канатындагы темгилди, кыйылган дарактагы шакекчелерди, ар
кандай нерселердеги жана аарынын уюгундагы фигураларды да байкайт.



4

Жалбырактын тарамдарын алаканындагы сызыктарга салыштырат. Көл жээгинде
кумга түшкөн издерге кызыгып карайт. Даракка жабышып өскөн козу карынга таң
калат.



5



6

Суунун толкундарын, чачтын тармалын, асмандап учкан куштарды да кызыгып
карайт.



7

Китеп окуйт. Китеп аркылуу ар кайсы өлкөлөргө саякаттайт. Гүлдөрдү көрөт. Жаңы
окуялардан жаңы каармандар менен таанышат.



8

Айнага баарынан да кызыл түс жагат. Бөбөгү Бектин үч тал чачын карап жылмаят.



9

Апасы жаңы бышырган торттон буу чыгып жатат. Ал алыстан жылдыздай
жымыңдап, өзүнө тартат.



10

Асмандагы булуттар кээде коёнго окшоп көрүнөт. Пилдин көлөкөсүн көрдү.



11

Кана, сен да карап көрчү!
Айна көргөндөрүнө кубанат. Кичинекей Айна көргөндү сен көрдүңбү?
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