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Бул басылма АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги (USAID) аркылуу
көрсөтүлгөн Америка элинин колдоосу менен түзүлдү. Басылманын мазмуну
USAIDдин же АКШ Өкмөтүнүн пикирин милдеттүү түрдө чагылдырбайт.
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Балдар спортзалда бир катарга тизилишти. Дене
тарбия сабагы башталды. Мугалим:

– Кана балдар, бир-эки үч, тизилебиз түз.
– Боюңарга карай тизилгиле. Марат, боюң

канча? – деди агай.
– Бир метрдей го?
– А сеникичи, Самат?
– Билбейм.
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– Агай, мен билем. Менин боюм бир карыш.
А акылым миң карыш, – деди Айданек.

– Сага муну ким айтты?
– Атам айткан.
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– Туура, сен акылдуусуң. Бирок алаканды
жайганда, баш бармактын учунан чыпалактын
учуна чейин эле бир карыш болот. Балдар,
Айданектин боюн ченеп көрөлүчү, – деди агай.

Алар бири-биринин бойлорун метр таякчасы
менен өлчөштү.

– Саматтын бою 1 метр 20 сантиметр,
Айданектин бою 1 метр 5 сантиметр.
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– Сантиметр метрден узунбу? – деди агай.
– Жок, агай, метр узун, – деди Самат.
 – Туура.
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Эми балдар топту ченей башташты. Тоголок
топту кантип ченешти билбей жатышты. Ары-бери
тоголотуп көрүштү.
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– Эми, балдар, эстафета оюнун баштайлы.
Эстафета узун-кыска аралыкта болсун. Кыскасы
10 метр, узуну 30 метр.

Балдар кубанып кол чабышты.
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Баары каз катар тизилип команданы күтүп даяр
турушту.

– Баштадык! – деген команданы угар замат
шамалдай сызып чуркап кетишти...
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Кана, окурманым, сен да өз боюңду өлчөп көрчү!
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