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মুরগী এবং কে া ব ু  িছল। িক  তারা সবসময় এেক অপেরর
সােথ িতেযািগতা করেতা। একিদন তারা সরা খেলায়াড় ক তা
দখেত ফুটবল খলার িস া  িনল।

• • •

Chicken and Millipede were friends. But they were
always competing with each other. One day they
decided to play football to see who the best player
was.
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তারা ফুটবল মােঠ গল এবং তােদর খলা  করল। মুরগী
তগামী িছল, িক  কে া আরও বিশ তগামী িছল। মুরগী

দেূর লািথ মারল, িক  কে া আরও দেূর লািথ মারল। মুরগী
রাগাি ত হেত  করল।

• • •

They went to the football field and started their
game. Chicken was fast, but Millipede was faster.
Chicken kicked far, but Millipede kicked further.
Chicken started to feel grumpy.
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তারা পনাি  ট আউট খলার িস া  িনল। থেম কে া
গালর ক হল। মুরগী ধমুা  এক  গাল করল। তারপর

মুরগীর গাল র ার পালা আসল।

• • •

They decided to play a penalty shoot-out. First
Millipede was goal keeper. Chicken scored only one
goal. Then it was the chicken’s turn to defend the
goal.
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কে া বলেক লািথ মারল এবং গাল করল। কে া বল কা েয়
গাল করল। কে া বলেক হড কের গাল করল। কে া পঁাচ
গাল করল।

• • •

Millipede kicked the ball and scored. Millipede
dribbled the ball and scored. Millipede headed the
ball and scored. Millipede scored five goals.
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মুরগী হের িগেয় ি  হল। স তার হারেক মেন িনেত পারিছল
না। কে া হাসেত  করল কারণ তার ব ু  এ  িনেয় এত হৈচ
করিছল।

• • •

Chicken was furious that she lost. She was a very
bad loser. Millipede started laughing because his
friend was making such a fuss.
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মুরগী এতটাই রেগ গল য তার ঠঁাট খুেল হা করল এবং
কে ােক িগেল ফলল।

• • •

Chicken was so angry that she opened her beak
wide and swallowed the millipede.
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মুরগী যখন হঁেট ঘের িফরিছল, তার সােথ কে ার মার দখা
হল। মা কে া িজে স করেলন, “তিম আমার বা ােক
দেখছ?” মুরগী কানও কথা বলল না। মা কে া উি  হেলন।

• • •

As Chicken was walking home, she met Mother
Millipede. Mother Millipede asked, “Have you seen
my child?” Chicken didn’t say anything. Mother
Millipede was worried.
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তারপর মা কে া এক  মৃদ ুক র নেত পেলন। “মা
আমােক সাহায  কর!” ক র কঁেদ বলল। মা কে া চারিদেক
তাকােলন এবং মেনােযাগ িদেয় নেলন। ক র  মুরগীর
িভতর থেক আসিছল।

• • •

Then Mother Millipede heard a tiny voice. “Help me
mom!” cried the voice. Mother Millipede looked
around and listened carefully. The voice came from
inside the chicken.
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মা কে া িচৎকার িদেয় বলেলন, “বা া তামার িবেশষ মতা
ব বহার কেরা!” কে া এক কার খারাপ গ  আর ভয়াবহ াদ
সৃ  করেত পাের। মুরগী অসু  বাধ করেত  করল।

• • •

Mother Millipede shouted, “Use your special power
my child!” Millipedes can make a bad smell and a
terrible taste. Chicken began to feel ill.
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মুরগী ঢঁকুর তলল। তারপর স িগেল িনেয় থথু ু ফলল। তারপর
স হঁািচ িদল এবং কাশল। আরও কাশল। কে া িছল

িবতৃ াজনক।

• • •

Chicken burped. Then she swallowed and spat.
Then she sneezed and coughed. And coughed. The
millipede was disgusting!

11



মুরগী কাশেত থাকল যত ণ না পয  কে া তার পট থেক
বর হেয় গল। মা কে া এবং তার বা া এক  গােছ লুেকােনার

জন  চড়ল।

• • •

Chicken coughed until she coughed out the
millipede that was in her stomach. Mother Millipede
and her child crawled up a tree to hide.
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সই সময় থেক মুরগী এবং কে া শ  হেয় গল।

• • •

From that time, chickens and millipedes were
enemies.
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