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Жунгли. Кун жаркырап тийип турат. Жаныбарлар сыртта ойноп жатышат.
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– Арстан, кел, экөөбүз ойнойбуз, – деди Гепард. – Кана, мага жете
аласыңбы?

“ЗУУ, ЗУУ...” – деп качты Гепард.
– Менин ойногум келген жок. Мен жеңилип калам, – деди Арстан.
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– Арстан, мени менен ойночу, – деди Пил. Экөөбүз таш ыргытышабыз.
“БА-БАХ, БА-БАХ!” – деп жөнөдү Пил.
– Ойногум келген жок. Мен жеңилип калам, – деди Арстан.
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– Биз менен ойночу, арстан, – дешти Маймылдар. Кана, кимибиз көбүрөөк
банан жей алар экенбиз?

“НЯМ, НЯМ НЯМ!”
Банандарын жеп, Маймылдар чуркап кетишти.
– Ойнобойм. Анткени мен жеңилип калам, – деди Арстан.
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– Арстан, кел ойноп, мына минтип секиребиз, – деди Жейрен.
“ЗЫП, ЗЫП...” этип секирди Жейрен.
– Ойногум келген жок. Мен жеңилип калам, – деди Арстан.



6

– Арстан, кел ойнойбуз, – деди Крокодил.
 – Сүзүп жарышабыз.
“ЧАЛП-ЧУЛП, ЧАЛП-ЧУЛП...” – деген боюнча кетти Крокодил.
– Менин ойногум келген жок. Жеңилип калам, – деди Арстан.
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Крокодил Пилден ашып кетип жатты. Крокодил алдыга озуп чыккан сайын,
Пил аны кытыгылап, жыргап ойноп жатышты!

“УУ-ХУУ...” – деп кубалашып кетишти.
Крокодил менен Пил жарышып сүзүп жүрүштү.
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Арстан Крокодил менен Пилдин сүзүп жүргөнүн карап, маанайы суз,
жалгыз отурду.

 – Арстан, сен эмнеге капалуусуң? – деп сурады Чычкан.
– Ойногум келген жок, – деди Арстан. Мен жеңилип калам.
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Арстан банандын кабыгын басып, тайгаланып кетти!
“ВУУ-УУ-УУ-УУ-УУУ...” – деген боюнча зуулдап жөнөдү.
– Карасаңар, кандай гана жыргал! – дешти жаныбарлардын баары.
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Арстан ойносо эле көңүлү көтөрүлүп калды. Эми ал ойногондон коркпойт!
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