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ШИНЭ НАЙЗ
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Хулдай, Таадай, Маадай, Хаадай бид бэлчээрт 
уулзаж өдөржин наадаад орой гэр гэрлүүгээ 
явахдаа: “Тавтай сайхан амраарай!” гэж хэлээд 
салцгаадаг сайн найзууд билээ.
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Ойрд бидэн дээр өндөр хөлтэй, шөмбөгөр уруултай, 
хос бөхтэй, урсгал дөлгөөн харцтай нэгэн амьтан ирж 
“Хамт тоглоё?” гэж гуйх боллоо. 
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Эхлээд ч бид найзлах хүсэлгүй байлаа. Харин тэр 
удаан гуйсан тул бид гуйлтыг нь зөвшөөрчихөв. 
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Шинэ найздаа бид “Горзгор” хэмээх нэр өгөв. Шинэ танил 
маань алаг нүдээ эргэлдүүлсэн хөөрхөн амьтан юм. Яриа 
нь бас хөгжилтэй. Халуун үнсэн дээр хөрвөөж чадна л гэнэ. 
Хатмал цөлд ч усгүй сар явдаг л гэнэ. Хачирхалтай зүйлс 
ярьсаар биднийг дасгаж орхив. Ингээд бид шинэ найзтай 
болсон юм.
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ӨВӨРМӨЦ АМТ
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Шинэ танил маань нэг өдөр бидэнд:
Хэдүүлээ эндээс хол явъя, тэгэх үү? Хөндийг туулаад 
ууланд хүрвэл хадны завсарт хачин гоё амттан бий 
гэв. Бид ч эхлээд итгэхгүй байснаа ахин дахин шалаад 
байхаар нь арга буюу араас нь дагав.
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Бид шинэ найзаа дагаж ууланд ирэв.
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Горзгор уулын энгэрт, хаданд байгаа өргөстэй бутыг хошуугаараа 
зааж: “За үүнийг хар. Харгана гэдэг юм. Тун ч сайхан амттай даа. Та 
нар идэж үзээд л амтанд нь орно!” гэв. Хашир хэрсүү Таадай:
“Эхлээд өөрөө амс”! гэсэнд Горзгор найз ногоон жимснээс шувт татаж 
аваад зажлах нь их л амттай бололтой харагдав. Би ч дуурайгаад 
ахиухныг тастан зажлав. Гэтэл ам гашуу оргиж, нүднээс нулимс 
гоожоод явчихсан тул ‘’Пүү’’ гээд тургилаа.
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Тургисныхаа дараа би “Нил өргөс байсан байна шүү дээ” гээд 
Горзгорыг харахад ер тоосон шинжгүй, мушийж байна. 
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Тэгснээ:
“Өө ингэж идэхгүй ээ! Алив би!” гээд харганы бутыг хүчтэй 
эрүүгээрээ зууж аваад хэдэнтээ сэгсэртэл, бөндгөр ногоон 
жимснүүд бөөн бөөнөөрөө газарт уналаа. 
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Манайхан: 
“Жимс ямар амттай байна вэ?” гэж шалгаасанд би 
нэрэлхсэндээ “Дажгүй шүү” гэж хэлээд, хэлээ хазчихлаа. 
Нээрээ хэдий өргөстэй ч исгэлэндүү, өвөрмөц амттай байсан 
юм чинь.
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ГОРЗГОР ЧИ АРАЙ Ч ДЭЭ
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Өнөөдөр бидний хувьд нэгэн баяртай үйл явдал боллоо. 
Ээж, аавууд биднийг тэр бүр явуулдаггүй Баянбүрдэд 
очихыг зөвшөөрөв. 
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Устай, модтой энэ газарт бид ирлээ. Ирсэн чинь 
янзын гоё тоглоомуудыг том жижгээр нь өрчихөж. 
Баярласандаа бид: “Ийм гоё юм гэж бас байдаг аа” 
хэмээн дуу алдацгаав.
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Манай Маадай хамгийн түрүүнд  
дүүжин савлуур дээр  суугаад  
байдгаараа инээн “Ямар гоё юм бэ. 
Яг л шувуу шиг нисэх нь байна шүү” 
хэмээн савлаж байв.
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Харин Горзгор найзад маань 
тоглох тоглоом ховор байв. 
Манай Горзгор энэ тэрийг 
шохоорхон харж зогсов. 
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Модон гулгуур л хамгийн амархан 
санагдсан бололтой, дээр нь  гартал  
гулгуурын тавцан түүнийг даасангүй 
“Пир’’ хийн  цөмрөв. 
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Учиргүй баяртай савлаж тоглож байсан Маадай 
“Хайран гулгуур, Хайран гулгуур. Арай ч дээ” хэмээн  
эхэр татан уйлав. 

Горзгор чи арай ч дээ!
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