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Бул Мышык.                                                             А бул Күчүк.



2

Күчүк менен Мышык ачка болушту. Алар тамак жегиси келди.
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Мышык менен Күчүк картошка жегиси келди. Алар помидор, жүгөрү жегиси
келди.
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Мышык менен Күчүк суу ташып келишти. Алар картошка, помидор, жүгөрү
бышыруу үчүн суу ташып келишти.



5

От жагып, казанга суу куюшту. Бышканча күтүп отурушту.
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Бир маалда... картошканын качып баратканын көрүп калышты! Ой, бул
эмне деген шумдук!!!
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Мышык менен Күчүк картошканын артынан чуркашты.
Бирок кууп жетпей калышты.
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   Мышык менен Күчүк ыйлап жиберишти. Өтүп бараткан Пил аларды көрүп
калды. Пил алардын жанына келди.
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Пил качып бара жаткан картошканы көрдү. Анын аркасынан чуркап кетти.
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Анан... Пил картошканын астынан Чычканды көрүп калды. Көрсө,
картошканы Чычкан көтөрө качкан турбайбы! Чычкан да абдан ачка экен.
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Мышык, Күчүк, Пил жана Чычкан
чогуу үйгө кайтып келишти. Алар
чогуу тамактанышты.

Мышык, Күчүк, Пил жана Чычкан
картошкадан, помидордон,
жүгөрүдөн тойгончо жешти.
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Көрүшкөнчө, Мышык!
Көрүшкөнчө, Күчүк!
Кош бол, Пил!
Кош бол, Чычкан!
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