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Миссели – кичинекей бийчи
кыз. Жакында боло турган чоң
концертте Миссели бийлейт.
Ошол учурду кыялданып, ал
абдан толкунданып жүрөт.
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Бийлеп жатып кокус жыгылып
кетсечи? Анда эмне болот?
Миссели ушуларды ойлоп,
чочуп да кетет. Аны байкаган
апасы бир жолу ага мындай
деди:
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– Кызым, көп корко бербе.
Концертке чейин мен сага
жардам берем. Баса, чоң
энеңдин белегин көрдүңбү?
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– Апа-а, ага да көңүлүм
келбей жатат.

– Жок, кызым, чоң энеңдин
белеги, балким, керек болор...
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Миссели
апасынын сөзүн
угуп, үйгө келер
менен чоң энесинин
белегин ачты.
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– Апа, сонун экен, караңызчы,
бул мага аябай керек эмес беле!
– дейт Миссели. Көрсө, чоң
энеси аны бийлегенде бутуна
кийсин деп пуант сатып
алыптыр.
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Концерт боло турган күн да
келди.
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Мисселинин бийлегенин
көргөнү чоң энеси бүгүн
айылдан келди. Атайын бут
кийимин кийген Миссели
ишенимдүү, чимирилип
бийледи.
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Концерттен соң  Миссели
чуркап келип, кубанганынан
апасы менен чоң энесин
кучактап калды.
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Эми ал бийлегенден
коркпойт!

Миссели, сарсанаа болбой
бийлей бер!

Бийле, Миссели, бийле!
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