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Е

ден ден, Бен играше фудбал со своите пријатели.
Кога даде гол, неговите пријатели извикаа:
„Браво Бен. Ти си најдобар! Ти си кралот на фудбалот“.
На Бен му се допадна тоа.

J

ednog dana, Ben je igrao fudbal sa svojim prijateljima.

Kada je dao gol, njegovi prijatelji uzviknuše: „Bravo Ben.
Ti si najbolji!
Ti si kralj fudbala“.
Benu se to dopalo.

Т

аа вечер, Бен сони сон. Неговите другарчиња извикуваа:

„Кралот Бен! Кралот Бен! Ти не мора да правиш ништо.
Ние ќе правиме сѐ за тебе“.

Т

o veče Ben je sanjao jedan san. Njegovi su drugovi uzvikivali:

„Ben, kralju! Ben, kralju! Тi ne moraš raditi ništa.
Mi ćemo raditi sve za tebe“.

К

ога се разбуди, Бен рече: „Јас сум кралот Бен!“

Ѝ нареди на сестра си Ана: „Намести ми го креветот!“
„Нема!“, викна Ана и побегна во другата соба.

К

ada se probudio, Ben reče:

„Ја sam kralj Ben!“
Naredio je sestri Ani: „Namjesti mi krevet!“
„Neću!, viknu Ana i pobježe u drugu sobu.

Б

ен отиде во кујната. „Јас сум кралот Бен!“ ѝ подвикна
тој на Мама. „Донеси ми леб, млеко и овошје веднаш!“
„Да беше бебе, со задоволство ќе те нахранев“, одговори
Мама. „Ама веќе не си”.

B

en ode u kuhinju.

„Ја sam kralj Ben!“, podviknu i na mamu. „Donesi mi hljeba,
mlijeka i voća odmah!“
„Da si beba, sa zadovoljstvom bih te nahranila“, оdgovori mama.
„Аli više nisi.”

К

ога дојде време за на училиште, Бен рече: „Тато, јас
сум кралот Бен. Заврзи ми ги чевлите!“
„Можеш сам да си ги заврзеш“, одговори Тато.
Тој излета низ вратата.

К

ada dođe vrijeme za školu,

Ben reče: „Таta, ja sam kralj Ben.
Zaveži mi cipele!“
„Моžeš ih sam zavezati“, оdgovori tata.
On proleti kroz vrata.

С

опнувајќи се од своите врвки, Бен тргна кон училиштето.
Кога ја сретна својата другарка Џеси, тој ѝ рече: „Јас сум
кралот Бен! Носи ми ја чантата до училиште“.
„Носи си ја сам, како секој друг!“ одговори Џеси. „Кому му
спотребал крал?“ Таа потрча кон училиштето.

S

apletajući se na svoje vezice, Ben je krenuo ka školi.

Kada je sreo svoju drugaricu Džesi, reče joj:
„Ја sam kralj Ben! Nosi mi tašnu do škole“.
„Nosi je sam, kao i svi ostali!“, оdgovori mu Džesi.
„Коme je zarebao kralj?“
Ona potrča ka školi.

К

ога Бен стигна во училиштето, неговите пријатели играа фудбал.
Дори се готвеше да ја шутне топката, но Бен ја оттурна.
„Јас сум единствениот кој може да даде гол!“ рече тој.
Бен даде гол, но никој не се радуваше.
Неговите другари не рекоа ни збор.

К

ada je Ben stigao u školu, njegovi su prijatelji igrali fudbala.

Dori se spremao da šutne loptu, ali ga Ben gurnu.
„Ја sam jedini koji može dati go!“, reče on.
Ben dade go, ali se niko nije radovao.
Njegovi drugovi nisu rekli ni riječ.

З

а време на училишниот ден никој не прозборе со Бен.

Тој беше многу осамен крал. Кога училишниот ден заврши,
Бен тргна накај дома. Се обиде да ја втаса Џеси, но таа
трчаше многу брзо. Наеднаш, таа се сопна и падна.

Z

a vrijeme školskog dana niko nije progovorio sa Benom.

On je bio usamljeni kralj.Kada je školski dan završio,
Ben krenu kući. Pokušao je da stigne Džesi, ali ona je trčala veoma brzo.
Odjednom se saplete i pade.

Б

ен за момент заборави дека е крал.

„Добро си?“ ја праша тој Џеси. „Дај да ти ја носам торбата“.
Бен ја носеше торбата на Џеси сѐ до дома.
„Ти си многу добар другар“, му рече Џеси.

B

en je zaboravio da je kralj.

„Jesi dobro?”, pitao je Džesi. „Daj, nosit ću ti torbu.“
Ben joj je nosio torbu sve do kuće.
„Тi si mnogo dobar drug“, reče mu Džesi.

П

ред куќата на Бен, Мама носеше полни торби од пазар. Кога
се обиде да ја отвори вратата, шест портокали испаднаа од
едната торба.
„Јас ќе ги соберам!“, се понуди Бен и се наведна да ги собере
портокалите.
„Ангелче мое“, рече Мама.

I

spred Benove kuće, mama je nosila pune torbe sa pijace.

Кada je pokušala otvoriti vrata,
šest narandži ispade iz jedne torbe.
„Ја ću ih pokupiti!“, ponudi se Ben i nagnu se da pokupi narandže.
„Аnđelu moj,“ reče mama.

А

на изгледаше загрижено и тажно.

„Што те мачи?“, ја праша Бен.
„Никаде не можам да си го најдам мечето“, одговори Ана.
„Јас ќе ти помогнам“, рече Бен. Го најде мечето во својот разместен кревет.
„Бен, ти си најдобриот брат на светот!“ рече Ана.

А

na je izgledala zabrinuto i tužno.

„Šta te muči?“, upita je Ben.
„Ne mogu nikada naći mog medu“, оdgovori Ana.
„Ја ću ti pomoći,“ reče Ben.
Našao je medu u svom rasturenom krevetu.
„Bene, ti si najbolji brat na svijetu!“, reče Ana.

К

ога Тато се врати од работа, воздивна: „Леле колку сум
уморен, едвај стојам“.
Бен му ги донесе влечките и му ги обу.
Тато го гушна. „Ти си моето кралче!“, рече тој.
„Јас не сум крал“, одговори Бен.

К

ada se Tata vratio s posla, uzdahnuo je:

„Uh, kako sam umoran, jedva stojim“.
Ben mu donese i obu papuče. Таta ga zagrli.
„Ti si moj kraljić!“, on reče.
„Ја nisam kralj“, govori Ben.

Т

аа вечер, додека месечината светеше низ
прозорецот, Бен сонуваше прекрасен сон.
Сите негови другари викаа: „Бен, Бен, Бен!“

Т

u večer, dok je mjesec sijao kroz prozor, Ben je sanjao prekrasan san.

Svi njegovi drugovi su uzvikivali:
„Ben, Ben, Ben!“

К

ога се разбуди, Бен реши: „Денеска јас не сум
крал. Јас сум Бен“.
Потоа истрча да си игра со другарите.

К

ada se probudio, Ben je riješio: „Danas ja nisam kralj. Ја sam Ben“.

Poslije otrča vani da se igra sa drugovima.
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