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07 - Cat and Dog and the Butterfly

"Мышык, күчүк жана көпөлөк" (кыргыз тилинде), Анаркул Аманбаев тарабынан которулуп адаптацияланган. Cat and Dog and the
buttery (англисче) чыгарманын негизинде, автору жана сүрөтчүсү Elke and Rene Leisink.
Чыгарманын түп нускасын бул жерден көрө аласыз: https://oer2go.org/mods/en-catdogbooks/EN/06Cat&Dogandthebutterfly.pdf

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.
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Мышык жана Күчүк терезени карап турушат.
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Алар көпөлөктү көрүштү.
Көпөлөктүн өңү кызгылт болчу.
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Мышык менен күчүк көпөлөктү кармагысы келди.
Алар көпөлөктү кубалап жөнөштү.
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Алгач алар аны жөө кубалашты. Көпөлөк
зымырап учуп кетти. Мышык менен күчүк ага
жетпей калышты. Анткени алар жай чуркашат.
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Эми мышык менен күчүк көпөлөктү велосипед
менен кубалап жөнөштү. Бирок алар дагы эле
артта келе жатышты. Анткени көпөлөк ылдам учат.
Мышык менен күчүк анчалык тез кете албайт.
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Мышык менен күчүк көпөлөктүн артынан кайык
менен сүзүп жөнөштү. Алар дагы эле артта калып
жатышты. Көпөлөк абдан ылдам учту. Мышык
менен Күчүктүн кыймылы абдан жай эле.
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Мына эми Мышык менен Күчүк Көпөлөктү
машина менен кубалап жөнөштү. Көпөлөк андан
дагы тезирээк учту. Көпөлөк алардан бир топ
алдыга озуп кетти. Мышык менен Күчүк ага жетпей
калышты. Анткени алар жайыраак баратты.
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Эми Мышык менен Күчүк көпөлөктү самолёт
менен кубалап жөнөштү. Көпөлөк аларга
жеткирген жок. Анткени Көпөлөк кыймылын
мурункудан да тез учур баратты. Мышык менен
Күчүктүн кыймылы өтө жай эле.
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Мышык менен Күчүк чарчап, чоң бактын түбүнө
келип токтоп калышты.
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Алар дарактан бир Көпөлөктү көрүштү. Экинчи,
үчүнчү Көпөлөктү көрүштү.
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Алар жүздөгөн Көпөлөктөрдү көрүштү! Түрдүү
түстөгү кооз Көпөлөктөр асманга көтөрүлүштү.
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– Кош бол, Мышык!
– Кош бол, Күчүк!
– Жакшы баргыла, Көпөлөктөр!
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