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Temprano en la mañana, la abuelita de Vusi le dijo, “Vusi,
por favor, lleva este huevo a tus padres. Ellos quieren hacer
un pastel muy grande para la boda de tu hermana.”
• • •

Pewnego wczesnego poranka babcia Vusi zwróciła się do
chłopca: „Vusi, proszę weź to jajko i zanieś je swoim
rodzicom. Rodzice chcą upiec wielki tort na ślub Twojej
siostry”.
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Cuando iba hacia la casa de sus padre, Vusi se encontró
con dos chicos recogiendo frutas. Uno de los chicos le quitó
el huevo a Vusi y lo lanzó a un árbol. El huevo se quebró.
• • •

W drodze do rodziców Vusi spotkał dwóch chłopców, którzy
zbierali owoce. Jeden z nich zabrał Vusi jajko i rzucił nim w
drzewo. Jajko rozbiło się.
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“¡¿Qué acabas de hacer?!” Vusi le gritó. “Ese huevo era para
hacer el pastel de boda de mi hermana. ¿Qué dirá mi
hermana cuando sepa que no habrá pastel de boda?”
• • •

„Coś ty zrobił?” – krzyknął Vusi. „To jajko miało być na tort
na ślub mojej siostry. Co powie moja siostra gdy nie będzie
tortu?”
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Los chicos se disculparon por lo ocurrido. “No te podemos
ayudar con la pastel, pero este palo para caminar es un
regalo para tu hermana,” uno de los chicos dijo. Luego,
Vusi siguió caminando.
• • •

Chłopcy poczuli się głupio. „Niestety nie możemy pomóc Ci
z tortem, ale proszę weź ten kij dla swojej siostry”powiedział jeden z nich. Vusi wyruszył w dalszą podróż.

5

Mientras caminaba, se encontró con dos hombres que
estaban construyendo una casa. “¿Nos dejarías usar ese
fuerte palo?” uno de los hombres preguntó. Pero el palo no
era lo suficientemente fuerte para trabajos de
construcción, así que se quebró.
• • •

Po drodze spotkał dwóch mężczyzn, którzy budowali dom.
„Czy możemy użyć tego kija?” – zapytał jeden z nich. Kij nie
był jednak wystarczająco mocny i złamał się.
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“¿Qué acabas de hacer?” Vusi gritó. “Ese palo era un regalo
para mi hermana. Los recolectores de fruta me lo dieron
porque rompieron el huevo para el pastel de boda de mi
hermana. Ahora, ni huevo, ni pastel, ni regalo habrá para
su boda. ¡¿Qué dirá mi hermana?!”
• • •

„Co zrobiliście?” – krzyknął Vusi. „Ten kij był prezentem dla
mojej siostry. Zbieracze owoców dali mi ten kij, bo rozbili
jajko na tort. Tort miał być na ślub mojej siostry. A teraz nie
mam ani jajka, ani tortu, ani prezentu. Co powie moja
siostra?”
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Los constructores se disculparon por haber roto el palo.
“No te podemos ayudar con la pastel, pero aquí tienes un
poco de paja para tu hermana,” uno de ellos dijo. Y así, Vusi
continuó caminando.
• • •

Robotnicy poczuli się głupio: „Nie możemy pomóc Ci z
tortem, ale proszę weź tę słomę na dach dla swojej siostry.”
Vusi powędrował dalej.
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Ahora Vusi se encontró con un granjero y una vaca. “¡Qué
deliciosa paja! ¿Puedo comer un poquito?” la vaca
preguntó. Pero la paja estaba tan rica que la vaca se la
comió toda.
• • •

Po drodze Vusi spotkał rolnika z krową. „Ta słoma wygląda
tak smakowicie, czy mogę skubnąć?” – zapytała krowa.
Krowa zjadła całą słomę, bo słoma była bardzo smaczna!
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“¿Qué acabas de hacer?” Vusi gritó. “Esa paja era un regalo
para mi hermana. Los constructores me la dieron porque
rompieron el palo de los recolectores de fruta. Los
recolectores de fruta me regalaron el palo porque
quebraron el huevo para el pastel de boda de mi hermana.
Ahora, ni huevo, ni pastel, ni regalo habrá para su boda.
¡¿Qué dirá mi hermana?!”
• • •

„Coś ty zrobiła?” – krzyknął Vusi. „To był prezent dla mojej
siostry. Robotnicy dali mi słomę, bo złamali kij od zbieraczy
owoców. Zbieracze owoców dali mi kij, bo rozbili jajko na
tort na ślub mojej siostry. A teraz nie mam ani jajka, ani
tortu, ani prezentu. Co powie moja siostra?”
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La vaca se disculpó por haber sido glotona. El granjero
decidió regalarle la vaca a Vusi como un obsequio para la
boda de su hermana. Y así pues, Vusi siguió caminando con
la vaca.
• • •

Krowa poczuła się głupio. Rolnik pozwolił Vusiemu zabrać
krowę jako prezent dla siostry. Vusi poszedł dalej.
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Pero la vaca se arrancó corriendo de vuelta donde el
granjero a la hora de cenar. Vusi se perdió y llegó muy
tarde a la boda de su hermana. Los invitados ya estaban
comiendo.
• • •

Krowa uciekła i wróciła do rolnika. Vusi zgubił się i spóźnił
się na ślub siostry. Wszyscy goście już jedli.
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“¿Qué puedo hacer ahora?” Vusi dijo. “La vaca que se
arrancó corriendo era un regalo para sustituir la paja que
los constructores me habían regalado. Los constructores
me dieron la paja porque rompieron el palo de los
recolectores de fruta. Los recolectores de fruta me
regalaron el palo porque quebraron el huevo para el pastel
de boda de mi hermana. Ahora, ni huevo, ni pastel, ni
regalo habrá para la boda.”
• • •

„Co mam teraz zrobić?” – krzyczał Vusi. „Krowa, która
uciekła, była prezentem w zamian za słomę od robotników.
Robotnicy dali mi słomę, bo złamali kij od zbieraczy
owoców. Zbieracze owoców dali mi kij, bo zbili jajko na tort.
Tort miał być na ślub. A teraz nie mam ani jajka, ani tortu,
ani prezentu.”
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La hermana de Vusi se quedó pensativa por un momento y
luego dijo: “Vusi, hermano mío, no me interesan los
regalos. ¡Ni siquiera me interesa el pastel de boda! Estamos
todos reunidos y felices y yo estoy muy feliz también.
¡Ponte tu ropa elegante y celebremos!” Y así pues, eso fue
lo que Vusi hizo.
• • •

Siostra Vusi pomyślała przez chwilę i powiedziała: „Vusi,
mój bracie, nie zależy mi na prezentach. Nie zależy mi
nawet na torcie! Jesteśmy tutaj wszyscy razem i dlatego
jestem szczęśliwa! Załóż odświętne ubranie i świętujmy ten
dzień!” I tak też zrobił Vusi.
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