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Puiul și Miriapodul erau prieteni. Dar mereu se
întreceau unul cu altul. Într-o zi s-au hotărât să
joace fotbal să vadă cine era cel mai bun jucător.
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S-au dus la terenul de fotbal și au început meciul
lor. Puiul era rapid, dar Miriapodul era și mai rapid.
Puiul a șutat departe, dar Miriapodul a șutat și mai
departe. Puiul devenea țâfnos.
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Au decis să joace lovituri de pedeapsă. Întâi
Miriapodul a fost portar. Puiul a înscris doar un gol.
Apoi a fost rândul puiului în poartă.
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Miriapodul a lovit mingea și a înscris. Miriapodul a
bătut mingea și înscris. Miriapodul a lovit mingea cu
capul și a înscris.Miriapodul a înscris cinci goluri.
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Puiul era furios că a pierdut. Nu lua ușor
înfrângerea. Miriapodul a început să râdă din cauză
că prietenul lui făcea atâta caz.
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Puiul era atât de furios că a deschis ciocul larg și a
înghițit miriapodul.
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Când Puiul mergea spre casă, s-a întâlnit cu Mama
Miriapod. Mama Miriapod a întrebat, “Mi-ai văzut
copilul?” Puiul n-a spus nimic. Mama Miriapod era
îngrijorată.
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Atunci Mama Miriapod a auzit o voce slabă. “Mamă,
ajută-mă” plângea vocea. Mama Miriapod s-a uitat
împrejur și a ascultat cu atenție. Vocea venea
dinăuntrul puiului.
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Mama Miriapod a strigat, “Folosește-ți puterea ta
specială, copilul meu!” Miriapodele crează un miros
urât și un gust oribil. Puiul a început să se simtă rău.
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Puiul a regurgitat. Apoi a înghițit și a scuipat. Apoi,
a strănutat și tușit. Și tușit. Miriapodul era
dezgustător!
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Puiul a tușit până a dat afară Miriapodul din burta
lui. Mama Miriapod și copilul ei s-au târât sus într-
un copac să se ascundă.
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De atunci, puii și miriapodele sunt dușmani.
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