Жили собі дід та баба, а в них синок Телесик.
От хлопчик, як підріс трішки, то й каже:
— Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне
весельце, буду я рибку ловити та вас годувати!
От дід зробив золотий човник і срібне
весельце, спустили на річку, він і поплив. Телесик ловить рибку, а мати йому їсти носить.
Та й каже:
— Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи
до бережка, а як хто чужий, то пливи далі!
От мати наварила йому снідати, принесла
до берега та й кличе:
— Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти-пити
І хороше походити.

Телесик почув:
— Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це ж
моя матінка снідати принесла.
Пристав до бережка, наївся, напився і поплив
далі рибку ловити.
А змія усе підслухала, прийшла до берега
і давай гукати грубим голосом:
— Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти-пити
І хороше походити.

А він усе чує.
— То ж не моєї матінки голос! Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, човнику, далі!
Махнув весельцем — човник і поплив. А змія
стояла-стояла та й пішла від бережка геть.

От змія прилітає з гостями.
— Зміючко Оленко, відчини!
Не чуть.
— Зміючко Оленко, відчини!
Не озивається.
— От вража Оленка, вже десь повіялась.
От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія
заслінку, вийняла печеню, та й їдять — думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили надвір та й качаються по траві.
— Покочуся, повалюся, Телесикового м'ясця
наївшись!

Вони тоді з хати, та вхопили його, та внесли
в хату, та такі раді...
А гусятко ходить по двору, то мати й побачила.
— Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу.
А Телесик каже:
— Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його! Ко
ли б не воно, то я б у вас і не був.
От вони нагодували його, й напоїли, і під
крильця насипали пшона. Так воно й полетіло.
От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.
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