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1 (један) jedan
Гле, ено кокошке. Па то је Пиленцетова
мама. Пиленцетова мама иде тамо-вамо и
зове Пиленце, али Пиленце се још није
појавило.
Gle, eno kokoške. Pa to je Pilencetova mama.
Pilencetova mama ide tamo-vamo i zove Pilence, ali
Pilence se još nije pojavilo.

2 (два) dva
Пиленцетова мама је управо то рекла
Пиленцетовом тати. Истог трена обоје
крећу да траже свог малишана.
Pilencetova mama je upravo to rekla Pilencetovom tati.
Istog trena oboje kreću da traže svog mališana.

3 (три) tri
Пиленцетов стриц и стрина су исто тако
забринути. Стринина пријатељица жели
да им помогне. Њих троје крећу да траже
Пиленце.
Pilencetov stric i strina su isto tako zabrinuti. Strinina
prijateljica želi da im pomogne. Njih troje kreću da
traže Pilence.

4 (четири) četiri
Сви су чули вест да се Пиленце изгубило.
Четири петла, пријатељи Пиленцетовог
тате, желе да помогну да се пронађе
Пиленце.
Svi su čuli vest da se Pilence izgubilo. Četiri petla,
prijatelji Pilencetovog tate, žele da pomognu da se
pronadje Pilence.

5 (пет) pet
Сунце већ почиње да залази, али
Пиленцета још нису пронашли. Пет
кокошака и петлова одмах крећу у
потрагу. Можда ће успети да пронађу
Пиленце.
Sunce već počinje da zalazi, ali Pilenceta još nisu
pronašli. Pet kokošaka i petlova odmah kreću u
potragu. Možda će uspeti da pronadju Pilence.

6 (шест) šest
Али Пиленцета и даље не могу да пронађу.
Сада се сви придружују да помогну. Ено
шест кокошака и петлова заједно
кокодачу и кукуричу, дозивају Пиленце.
Ali Pilenceta i dalje ne mogu da pronadju. Sada se svi
pridružuju da pomognu. Eno šest kokošaka i petlova
zajedno kokodaču i kukuriču, dozivaju Pilence.

Где је нестало Пиленце? Изненада... чује се
Пиленцетов глас, “пи, пи, пи”. Па, ено га! У
даљини се види Пиленце како трчи кући –
сав весео. Изгледа да се Пиленце
прошетало до чика Пере. Тамо се Пиленце
играло са Жућом, чика Перином куцом, и
заборавило да се врати кући. Неваљалко!
Gde je nestalo Pilence? Iznenada... čuje se Pilencetov
glas, “pi, pi, pi”. Pa, eno ga! U daljini se vidi Pilence kako
trči kući – sav veseo. Izgleda da se Pilence prošetalo do
čika Pere. Tamo se Pilence igralo sa Žućom, čika
Perinom kucom, i zaboravilo da se vrati kući.
Nevaljalko!

Тата и мама су радосни да га виде. Срећа
да се Пиленце није изгубило.
Tata i mama su radosni da ga vide. Sreća da se Pilence
nije izgubilo.

Мама му каже: “Пиленце, следећи пут ме
питај пре него што одеш у шетњу!”
“Да, мама”, одговара Пиленце.
Mama mu kaže: “Pilence, sledeći put me pitaj pre nego
što odeš u šetnju!”
“Da, mama”, odgovara Pilence.

