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1

Сабак бүттү. Балдар тарашты. Мугалимдер үйлөрүнө кете башташты.
Баары кетип жатышат.



2

Мен сыртка чуркап чыктым. Шашып жатам. Ойногонго убактым жок.
Сүйлөшкөнгө да убакыт жок. Батыраак үйгө жетишим керек.



3

Тар көчө менен чуркап жөнөдүм. Чоң жолго ушул тар көчө менен чыгам.



4

Чоң көчөдө унаа көп. Машиналар, тракторлор, велосипеддер,
мотоциклдер, скутерлер. Тынбай ары-бери өтүшөт. Эптеп жолдун аркы
бетине өтүшүм керек.



5

Жолдун ортоңку сызыгына жеттим. Алдымда да унаалар. Артымда да
унаалар.

Абайлаш керек!



6

Өттүм! Жолдун боюндагы жүгөрү саткан кишини сүзүп ала жаздадым.
– Кечириңиз! – деп чуркап жөнөдүм.



7

Дүкөндөрдөн өттүм. Элдер түркүн буюмдарды сатып алып жатышат.
Оюнчук саткан дүкөндү да караган жокмун.



8

Батыраак баса баштадым. Мына, балык саткан дүкөндөр. Ар биринде
балыктын түрлөрү. Чоң, кичине, жалпак, узун, кыска, жылтырак балыктар.



9

Эми чуркайын.
Идиш, кийим-кече, тиричилик буюмдарын саткан дүкөндөн,

чачтарачтан өттүм.
Чуркап келе жатам.
Үйгө келип калдым.



10

Атам жумушуна түштөн кийин кетет. Велосипеди сыртта турат. Демек, кете
элек. Убагында келдим.



11

Атам сыртка чыкты. Апам аны узатып калды. Мен атамды кучактадым. Ал
да мени кучактады.

Атам жумушуна кетти. Эми шашпайм. Убактым көп.
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