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A carrot, a banana, an orange, a tomato, a coconut
Marchewka,         banan,          pomarańcza,         pomidor,             kokos

and a small bean are lying on a big plate.
i        malutka fasolka           leżą            na dużym talerzu.

But which one is the best?
Ale      które z nich jest     najlepsze?

Look at me! I am long and slim.
Spójrzcie na mnie!      Jestem długa i szczupła.

I am orange.  Look at my beautiful
Jestem pomarańczowa. Spójrzcie na      moje piękne, 

green hair! I am the best!
zielone włosy!     Ja jestem najlepsza!

Nonsense! Look at me!
Bzdura!      Spójrzcie na mnie! 

I am long and yellow. I am very sweet.
Jestem długi i żółty.                Jestem bardzo słodki.

Look at my perfect body! I am the best! 
Spójrzcie na       moje idealne ciało!          Ja jestem najlepszy!

Nonsense! Look at me! I am round
Bzdura!       Spójrzcie na mnie!   Jestem okrągła  

and very attractive. My skin  is orange
i         bardzo atrakcyjna.       Moja skóra  jest pomarańczowa

and very smooth. I am the best!
i        bardzo gładka.      Ja jestem    najlepsza!    

Nonsense! Look at me! I am the best!
Bzdura!       Spójrzcie na mnie! Ja jestem   najlepszy!

I am red and very handsome!
Jestem czerwony     i       bardzo przystojny!

My body is just perfect!
Moje ciało jest    po prostu doskonałe!
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Nonsense! Look at me! I have
Bzdura!        Spójrzcie na mnie!     Mam 

brown skin but I am white inside.
brązową skórkę,      ale jestem biały       w środku.

There is lots of sweet milk
Jest mnóstwo słodkiego mleka 

in me!   I am the best!
wewnątrz mnie! Ja jestem  najlepszy!

What about you, small bean?
A ty,                     mała fasolko?

You are all white! You are so ugly!
Jesteś cała biała!            Jesteś taka brzydka!

I am just a very small bean.
Jestem             tylko małą fasolką. 

But I am very happy!
Ale jestem bardzo radosna!

Look, Jeremy! What a beautiful
Spójrz, Jeremy!                Jaka piękna, 

small bean! Let's put it into water!
mała fasolka!             Włóżmy ją do wody!

Wow! What a beautiful green plant! 
Ojej!                Jaka piękna, zielona roślina!
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