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ето было в самом разгаре. Стояли тёплые солнечные деньки. Воздух 

наполнен дурманящими запахами цветов, а также бабочками, которые 

живут на овсяном поле. Бабочек много, они разноцветные и очень 

красивые. Они беззаботно порхают с колоска на колосок, с душистого 

цветка на цветок, радуясь и наслаждаясь весёлой беззаботной жизнью. 

Бабочки любят перелетать из одного конца поля в другой конец. Они 

очень хорошо знали своё любимое поле, но никогда не были в лесу. 

Однажды самая любопытная бабочка спросила: 
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КҮБӘЛӘКЛӘР 

Без юк җирдә яхшырак 

Җәйнең иң матур кояшлы көннәре иде. Солы басуына хуш исле 

чәчәкләр исе таралган, өсләрендә аллы-гөлле күбәләкләр оча. Алар бик 

күп һәм искиткеч матур булганнар. Күбәләкләр башактан-башакка, 

чәчәктән-чәчәккә күчеп, кайгы-хәсрәтсез гомер кичергәннәр. Алар күпме 

очсалар да, басудан ары китмәгәннәр ди. 

Бервакыт иң кызыксынучан бер күбәләк: 

– Басу артындагы урманда ни бар икән? – дип куйган. – Кояш нуры 

үтеп керәлмәгән карурманда күбәләкләр яши аламы икән? Әйдәгез, 

барып карыйк! 
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 А что там, за светлым полем, в тёмном лесу? Бабочки могут жить в 

лесу без солнечных лучей? Давайте, полетим в лес! 

Бабочкам было страшно, но они легкомысленно согласились. Когда 

они подлетели к краю поля, то увидели, что дальше растут большие 

деревья. Их было так много, что бабочкам показалось слишком мало 

места для прогулок. В лесу было прохладно, мало солнечного света и 

немного страшновато. 

Вдруг кто-то мохнатый, чёрно-жёлтый и ужасно жужжащий пронёсся 

мимо них из леса в сторону поля и обратно. 

 Это оса,  сказала одна Бабочка.  Нет, это пчела,  сказала вторая 

Бабочка.  Наверное, это шмель,  сказала третья Бабочка. Давайте, 

полетим за ним в лес и всё разузнаем. 
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Күбәләкләргә куркыныч булса да, ризалашканнар. Уйлап та тормыйча, 

басу читенә очканнар. Басу артында урман башлаган. Урманга эчкәрәк 

кергән саен агачлар тыгызланган, очар урыннар да кысылган. Кояш 

нурлары төшмәгәч, караңгыланып та киткән. Җитмәсә, ниндидер каралы-

сарылы йөнтәс җан иясе выжылдап әрле-бирле очып үткән. 

– Бу шөпшә, – дигән бер күбәләк. 

– Юк, мөгаен, төклетурадыр, – дигән икенчесе. 

– Әйдәгез, артыннан очыйк та, бөтенесен ачыклыйк. 

Күбәләкләр, уенга мавыгып оча торгач, умарталыкка 

килепчыкканнарынсизми дә калганнар. Умарта эченнән үзләрен күзәткән 
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Бабочки увлеклись погоней и не заметили, как оказались в самом 

центре ульев, из которых десятки глаз грозно смотрели на них. Все вокруг 

жужжали и готовились отбить атаку незваных гостей. 

Перепуганные бабочки быстро полетели обратно в сторону овсяного 

поля. Со страху им казалось, что за ними  

гонится огромный рой, готовый наказать их за любопытство и вторжение. 

И вот, наконец-то, показалось милое родное поле, где бабочки смогли 

укрыться от погони и передохнуть от неприятного приключения. 

Так они поняли, что никогда нельзя быть слишком любопытными и 

забывать об осторожности. 
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дистәләгән күзләрне күреп алганнар. Күз хуҗалары барысы да усал 

гүелдиләр, димәк, чакырылмаган кунакларга риза түгелләр. 

Курыккан күбәләкләр качканнар, борылып солы басуына таба очканнар. 

Шулкадәр каты курыкканнар ди: артларыннан күч-күч шөпшә куа кебек 

тоелган аларга. Ниһаять, алар туган җирләренә – басуга кайтып 

җиткәннәр. Уйламыйча эшләп башланган сәяхәттән өйләренә исән-сау 

кайтуларына бик тә куанганнар ди күбәләкләр. 

Әкият тыңлаучылар! Сез дә онытмагыз – бик кызык булса да, бер эшне 

дә уйламыйча эшләргә ярамый. 

Ә инде эшләгәндә – бер кайчан да саклык турында онытырга 

ярамаганын истә тотыгыз! 
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