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1. (ఒకట్ట) one
అదిగో, అకకడ కనపడుతునన కోడి చిట్టి కోడి అమ్మ. అది
చిట్టి కోడి కోసిం పిలుస్తూ అటు ఇటు తిరుగుతింది. కాని
చిట్టి కోడి మాత్రిం ఇింతవరకు కనపడలేదు.

Look, there’s a chicken. That’s Chicken Little’s mother. Chicken Little’s mother
is walking back and forth calling for Chicken Little, but Chicken Little still hasn’t
turned up.

2. (రిండు) two
చిట్టి కోడి అమ్మ ఈ విషయిం చిట్టి కోడి నాననకి చెపిపింది.
వాళ్ళద్దరూ పిల్లని వెతుకుకింటూ బయలుదేరారు.

Chicken Little’s mother has just told Chicken Little’s father. Both of them go
looking for their child straightaway.

3. (మూడు) three
చిట్టి కోడి అత్తూ, మామ్ కూడా కింగారూ పడాారు. అతూ

నేసూిం కూడా సాయిం చేసాూనింది. ఆ మూడు కోళ్ళళ చిట్టి
కోడి ని వెతుకుకింటూ బయలుదేరాయి.

Chicken Little’s uncle and aunt are also worried. Auntie’s friend wants to help
them. The three chickens all set off to look for Chicken Little.

4. (నాలుగు) four
చిట్టి

కోడి

తపిపపోయిన

చిట్టి

కోడి

ని

వారూ

ఊళ్ళళ

కోళ్ళనినట్టకీ

తెలిసిపోయిింది. చిట్టి కోడి నానన మిత్రులైన నలుగు కోళ్ళళ
బయలుదేరాయి.

మేము

కూడా

వెతుకుత్తిం

అింటూ

Everyone has heard the news about Chicken Little being lost. Four chickens who
are friends of Chicken Little’s father want to help look for Chicken Little.

5. (ఐదు) five
పొదుదగూకడిం

మొద్ల్యియింది,

కానీ చిట్టి

కోడి

కనిపిించలేదు. మ్రో ఐదు కోళ్ళళ కూడా వెద్కడానికి
వెింటనే సాయానికి వచ్చాయి. ఏమో! చిట్టి కోడి వాళ్ళకు
దొరుకుతుిందేమో!

The sun has already started to go down, but Chicken Little still hasn’t been
found. Five chickens start helping straightaway. Maybe they’ll find Chicken
Little.

6. (ఆరు) six
కానీ చిట్టి కోడి ఇింకా కనిపిించలేదు. అప్పపడు మొతూిం

కోళ్ళనీన సాయిం చేయడానికి చేరాయి. ఆరు కోళ్ళళ కొ
కోక కోక అింటూ చిట్టి కోడి కోసిం పిలుస్తూ కనిపిించ్చయి.

But Chicken Little still can’t be found. Now everyone joins in to help. Six chickens
can be seen cackling together, all calling for Chicken Little.

చిట్టి కోడి ఎకకడికి పోయిింది? హటాతుూగా “కిచ్ కిచ్ కిచ్”

అింటూ చిట్టి కోడి గింతు వినిపిించిింది. అకకడ అింత
దూరింలో చిట్టి కోడి ఇింట్టవైప్ప పరుగెడుతూ కనిపిించిింది.

అనిన కోళ్ళళ ఆనింద్ పడాాయి. అది నడుచుకుింటూ పాల్

మామ్యయ ఇింట్టకి వెళ్ళిందిట. అకకడది పాల్ మామ్యయ

కుకక పిల్ల టామీ త ఆడుకుింటూ ఇింట్టకి వెళ్ళడిం
మ్రిచిపోయిిందిట! కొింటె కోడి పిల్ల!

Where did Chicken Little go? Suddenly….. Chicken Little’s voice can be heard,
“cheep-cheep-cheep”. Hey, there he is! From far away we can see Chicken Little
running home – all happy. It seems he went walking to Uncle Paul’s house.
Chicken Little was playing with Dino, Uncle X’s dog, and forgot to go home. He is
very naughty!

చిట్టి కోడి ని చూసి దాని అమ్మ, నానన చిట్టి కోడి
తపిపపోలేద్ని ఆనింద్పడాారు.

Father and mother are happy to see him. Luckily, Chicken Little wasn’t lost.

“ఈ సారి షికారుకు వెళ్ళళటప్పడు నాత చెపిప వెళ్ళళ” అింది
చిట్టి కోడి తలిల.

“అలాగే అమామ” అింది చిట్టి కోడి బికక మొహిం పెటుికుని.
Mother says: “Chicken Little, next time ask me before you go for a walk!”
“Yes, mum”, says Chicken Little.

