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Hace mucho tiempo, la Gallina y el Águila eran amigos.
Vivían en paz con todas las otras aves. Ninguna de ellas
podía volar.

• • •

Dawno, dawno temu Kura i Orlica przyjaźniły się. Żyły w
zgodzie ze wszystkimi ptakami. Żaden z ptaków nie
potrafił latać.
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Y cuando aparece la sombra de las alas del Águila en la
tierra, la Gallina les ordena a sus pollitos: “Aléjense del
suelo seco y descubierto.” Y ellos le contestan: “No somos
tontos, saldremos corriendo.”

• • •

Gdy cień skrzydeł Orlicy pada na ziemię, Kura ostrzega
swoje pisklęta, aby się schowały. Pisklęta odpowiadają:
„Nie jesteśmy głupie. Uciekniemy i schowamy się!”
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Un día, la hambruna llegó y el Águila tuvo que caminar
muy lejos en búsqueda de comida. Regresó muy cansada.
“¡Tiene que haber una forma más fácil de viajar!” dijo el
Águila.

• • •

Pewnego dnia na ziemi nastał głód. Orlica musiała
wędrować bardzo daleko, aby znaleźć pożywienie. Gdy
wróciła zmęczona powiedziała: „Musi być jakiś prostszy
sposób podróżowania!”
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Cuando el Águila regresó al día siguiente, vio que la
Gallina estaba arañando la tierra, pero la aguja no estaba.
Así que el Águila voló muy rápido hacia dónde estaban los
pollitos, agarró a uno de ellos y se lo llevó lejos. Después
de eso, el Águila siempre encontraba a la Gallina
arañando la tierra con sus patas para encontrar la aguja.

• • •

Kiedy Orlica przybyła następnego dnia, Kura grzebała w
piasku, ale igły nadal nigdzie nie było. Orlica szybko
obniżyła lot i porwała jedno z piskląt. Od tej pory, zawsze
gdy nadlatuje Orlica, Kura grzebie w piasku szukając igły.
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Luego de un sueño reparador, la Gallina tuvo una idea
brillante. Empezó a recoger las plumas que sus amigas
aves soltaban. “Cosamos las plumas por encima de las
nuestras”, dijo. “Quizás así sea más fácil viajar.”

• • •

Po dobrze przespanej nocy Kura wpadła na znakomity
pomysł. Zaczęła zbierać pióra, które leżały na ziemi.
„Pozszywajmy je ze sobą, a potem przyczepmy je do
naszych piór” – powiedziała. „Może wtedy będzie nam
łatwiej podróżować.”
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“Sólo dame un día para encontrar la aguja,” la Gallina le
rogó al Águila. “Para que puedas arreglar tus alas y volar
en búsqueda de comida.” “Un solo día,” dijo el Águila. “Si
no encuentras la aguja en un día, tendrás que regalarme
uno de tus pollitos como pago.”

• • •

„Daj mi jeden dzień!” – Kura błagała Orlicę. „Wtedy
naprawisz swoje skrzydła i znów polecisz po jedzenie”.
Orlica odpowiedziała: „Jeden dzień. Jeżeli nie znajdziesz
mojej igły, oddasz mi jedno ze swoich piskląt jako zapłatę.”
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El Águila era la única que tenía una aguja en la aldea, así
que ella empezó a coser primero. Se hizo un par de alas
muy lindas y voló mucho más alto que la Gallina. La
Gallina se consiguió la aguja para empezar a coser sus
alas, pero se cansó antes de terminarlas. Dejó la aguja
encima del armario y se fue a preparar algo de comida
para sus hijos.

• • •

Orlica była jedynym ptakiem, który miał igłę, więc zaczęła
szyć pierwsza. Uszyła parę pięknych skrzydeł i poleciała
wysoko nad głową Kury. Kura pożyczyła igły od Orlicy i
zaczęła szyć, ale szybko znudziła się tym zajęciem.
Zostawiła igłę na szafce i wróciła do kuchni, aby
przygotować obiad dla dzieci.
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Más tarde, el Águila volvió. Pidió la aguja para coser
algunas plumas que se le habían caído durante su viaje. La
Gallina fue a buscarla en el armario y no estaba. Buscó en
la cocina y en el patio, pero la aguja no aparecía. No
estaba en ningún lugar.

• • •

Orlica wróciła po południu i poprosiła o zwrot igły. Chciała
poprawić swoje skrzydła, które poluzowały się podczas
lotu. Kura szukała igły na szafce. Szukała w kuchni. Szukała
na podwórku. Igła zniknęła!
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Pero las otras aves habían visto al Águila irse volando
lejos, así que le pidieron a la Gallina que les prestara la
aguja para hacerse alas también. Y pronto, el cielo estaba
cubierto de muchas aves volando.

• • •

Inne ptaki zobaczyły odlatującą Orlicę i poprosiły Kurę, aby
pożyczyła im igły. Wkrótce po niebie latało mnóstwo
ptaków.
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Cuando la última ave fue a entregar la aguja prestada, la
Gallina no estaba en casa. Así que los hijos de la Gallina
tomaron la aguja para jugar con ella. Cuando se cansaron
de jugar, dejaron la aguja en la tierra.

• • •

Kiedy ostatni ptak zwrócił igłę, Kury nie było w domu. Jej
dzieci wzięły igłę i zaczęły się nią bawić. Kiedy znudziły się
zabawą, zostawiły igłę w piasku.
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