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 دەرس -2

 چىقىمىز ئوۋلىغىلى ئېيىق بىز 
 روزىن مايكىل :ئاپتورى

 ئىمام گۈلنار :قىلغۇچى تەرجىمە

 

 ئوۋاليمىز، ئېيىق

 !ئوۋاليمىز ئېيىق بىر چوڭ

 !كۈن بىر گۈزەل نېمىدېگەن بۇ ۋاھ،

 !قورقمايمىز ھېچنېمىدىن بىز

 قاپتۇق، كېلىپ چۆپلۈككە بىر ۋوي،

 .چۆپلۈككەن بىر ئۆسكەن بولۇق ئېگىز، تازا

 .بولمايدۇ ئۆتكىلى ئۈستىدىن چۆپلۈكنىڭ بۇ

 .بولمايدۇ ئۆتكىلى ئاستىدىنمۇ چۆپلۈكنىڭ بۇ

 .يوق ئامال ئۆتمەي كېسىپ چۆپلۈكنى بۇ ئەمىسە

 .چۈشتۇق پەسكە سىيرىلىپال غىررىدە چۆپلەردىن

 

 ئوۋاليمىز، ئېيىق

 !ئوۋاليمىز ئېيىق بىر چوڭ

 !كۈن بىر گۈزەل نېمىدېگەن بۇ ۋاھ،

 !قورقمايمىز ھېچنېمىدىن بىز

 !ئەمدى قاپتۇققۇ كېلىپ دەرياغا بىر ۋۇي،

 .دەرياكەن بىر سوغۇق بەك ھەم چوڭقۇر، تازا

 .بولمايدۇ ئۆتكىلى ئۈستىدىن دەريانىڭ بۇ

 .بولمايدۇ ئۆتكىلى ئاستىدىنمۇ دەريانىڭ بۇ

 .يوق ئامال ئۆتمەي كېسىپ دەريانى بۇ ئەمىسە

 .كەتتۇق ئۆتۈپ ىپكېچ …شۇلۇق-شاالق شۇلۇق،-شاالق شۇلۇق،-شاالق
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 ئوۋاليمىز، ئېيىق

 !ئوۋاليمىز ئېيىق بىر چوڭ

 !كۈن بىر گۈزەل نېمىدېگەن بۇ ۋاھ،

 !قورقمايمىز ھېچنېمىدىن بىز

 !قاپتۇق كېلىپ پاتقاقلىققا بىر ئەمدى ۋايجان،

 .پاتقاقلىقكەن بىر يېپىشقاق تازا قويۇق، تازا

 .بولمايدۇ ئۆتكىلى ئۈستىدىن پاتقاقلىقنىڭ بۇ

 .بولمايدۇ ئۆتكىلى ئاستىدىنمۇ پاتقاقلىقنىڭ بۇ

 .يوق ئامال ئۆتمەي كېسىپ پاتقاقلىقنى بۇ ئەمىسە

 .كەتتۇق ئۆتۈپ كېسىپ پاتقاقلىقنىمۇ بۇ قىلىپ …ماالچ -ماالچ -ماالچ

 

 ئوۋاليمىز، ئېيىق

 !ئوۋاليمىز ئېيىق بىر چوڭ

 !كۈن بىر گۈزەل نېمىدېگەن بۇ ۋاھ،

 !قورقمايمىز ھېچنېمىدىن بىز

 !ئورمانلىق بىر ۋۇي،

 !قاپتۇق كېلىپ ئورمانلىققا بىر

 .ئورمانلىقكەن بىر قاراڭغۇ ھەم چوڭ، تازا

 .بولمايدۇ ئۆتكىلى ئۈستىدىن ئورمانلىقنىڭ بۇ

 .بولمايدۇ ئۆتكىلى ئاستىدىنمۇ ئورمانلىقنىڭ بۇ

 .يوق ئامال ئۆتمەي كېسىپ ئورمانلىقنى بۇ ئەمىسە

 .كەتتۇق ئۆتۈپ كېسىپ ئورمانلىقنىمۇ بۇ يۈرۈپ پۇتلىشىپ سوقۇلۇپ، ئۇرۇلۇپ،
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 ئوۋاليمىز، ئېيىق

 !ئوۋاليمىز ئېيىق بىر چوڭ

 !كۈن بىر گۈزەل نېمىدېگەن بۇ ۋاھ،

 !قورقمايمىز ھېچنېمىدىن بىز

 !چىقىۋاتىدۇ شىۋىرغان

 چىقىشقا شىۋىرغان ئارىالش قار كۈچلۈك، تازا

 .باشلىدى

 .بولمايدۇ ئۆتكىلى ئۈستىدىن شىۋىرغاننىڭ بۇ

 .بولمايدۇ ئۆتكىلى ئاستىدىنمۇ شىۋىرغاننىڭ بۇ

 .يوق ئامال ئۆتمەي كېسىپ شىۋىرغاننى بۇ ئەمىسە

 .كەتتۇق ئۆتۈپ كېسىپ مۇشىۋىرغاننى .… ھۈۋۋۋۋۋ

 

 ئوۋاليمىز، ئېيىق

 !ئوۋاليمىز ئېيىق بىر چوڭ

 !كۈن بىر گۈزەل نېمىدېگەن بۇ ۋاھ،

 !قورقمايمىز نېمىدىنھېچ بىز

 …ئۆڭكۈر بىر

 كېلىپ ئۆڭكۈرگە بىر قورقۇنچلۇق ھەم تار ھەم بىز

 .قاپتۇق

 .بولمايدۇ ئۆتكىلى ئۈستىدىن ئۆڭكۈرنىڭ بۇ

 .بولمايدۇ ئۆتكىلى ئاستىدىنمۇ ئۆڭكۈرنىڭ بۇ

 .يوق ئامال ئۆتمەي ئىچىدىن ئۆڭكۈرنىڭ بۇ ئەمىسە

 .مېڭىۋاتىمىز بېسىپ ئىككى بېسىپ، بىر

 نېمە؟ بۇ ھە،
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 !تۇمشۇقىغۇ؟ ھۆل پارقىراق، نەرسىنىڭ بىر

 قۇالق، يۇڭلۇق يوغان ئىككى يەنە

 …قۇالق دۈپدۈگىلەك يوغان ئىككى يەنە

  …ئېيىقكەن بىر بۇ ھوي،

 

 .يانايلى ئارقىمىزغا بولۇڭالر، تېز

  چىقايلى، ئۆڭكۈردىن

 …ھۈۋۋۋۋۋ  ئۆتەيلى، كېسىپ شىۋىرغاننى

 ئورمانلىقنى پۇتلىشىپ سوقۇلۇپ، ئۇرۇلۇپ،

 .ئۆتەيلى كېسىپ

 … ماالچ- ماالچ- ماالچ ئۆتەيلى، كېسىپ پاتقاقلىقنى يەنە

 …شۇلۇق-شاالق شۇلۇق،-شاالق شۇلۇق،-شاالق ئۆتەيلى، كېسىپ دەريانى يەنە

 …غىررررر ئۆتەيلى، چۆپلۈكتىن يەنە

 !كىرىۋااليلى قېچىپ ئۆيگە تېز

 .كىرەيلى ئىشىكتىن بولۇڭالر، تېز بولۇڭالر، تېز

 .چىقايلى ئۈستىگە پەلەمپەيدىن

  .تاقىماپتۇق ئىشىكنى توختاڭالر، ۋاي

 يەنە تاقاپ، ئىشىكنى چۈشۈپ، پەلەمپەيدىن يەنە

 .چىقايلى ئۈستىگە پەلەمپەيدىن

 .كىرىۋااليلى ئۆيگە ياتاق

 ئىچىگە يوتقاننىڭ چىقىپ، كارىۋاتقا …تېز تېز،

 .يلىكىرىۋاال

 .كىرىۋالدۇق ئىچىگە يوتقاننىڭ ئۇھ،

 !چىقمايمىز ئوۋلىغىلى ئېيىق ھەرگىز ئەمدى !قورقۇنچلۇق نېمىدېگەن ھەي،
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