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-10- Cat and Dog and the Egg

"Мышык, Күчүк жана Жумуртка" (кыргыз тилинде), Заря
Мамбетова тарабынан которулуп адаптацияланды. Cat and Dog
and the Egg (англисче) чыгарманын негизинде, автору жана
сүрөтчүсү Elke, René Leisink. Чыгарманын түп нускасын бул
жерден көрө аласыз:
Source:www.africanstorybook.org

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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Бул Мышык. Бул Күчүк.

Мышык менен Күчүк айылда
сейилдеп жүрүшөт.
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Жолдон алар жумуртка таап
алышты. Чөптүн арасында
жалгыз жумуртка жатыптыр.
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Мышык менен Күчүк
Чымчыктан сурашты:

– Бул сенин жумурткаңбы?

– Жок, меники
эмес. Үкүнүкү
болсо керек, –
деди Чымчык.
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Алар Үкүгө
келишти.
– Бул сенин
жумурткаңбы?
– деп сурашты.

– Жок, меники эмес.

Каздыкы болсо керек, –
деди Үкү.
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Мышык менен Күчүк Казга
келишет.

– Бул сенин жумурткаңбы?
– Меники эмес. Эки өрдөктүкү

окшойт, – деди Каз.
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Мышык менен Күчүк эки
өрдөккө келишти.

– Бул жумуртка силердикиби?
– Жок, биздики эмес, – дешти

алар.

Ушул учурда жумуртка
жарылып кетти.
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Жумуртканын
ичинде
кескелдирик бар
экен.

Менин апам кайда? Атам
кайда? – деп сурады
кескелдирик.

Мышык менен Күчүк
кескелдирикти ата-энесине
алып барышты.
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Кош бол, Мышык!
Кош бол, Күчүк!
Кош бол, кескелдириктин
баласы!
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USAID "Окуу керемет!" долбоору
Кыргыз Республикасы
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