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Rocky bleated when he
spotted the ants.

Rose danced all over
them.

BAAAA!

எறும்பு்ளைப் �ோர்்த்த 
�ோக்கி ்்த்தமோ்க 
்்த்தகியது. 

ர�ோஸ் அவற்சின் மீது 
நடனமோடினோள்.

�ோஆஆஆ!



Rocky stomped his
hooves when he saw
the beetles.

Rose hopped on them,
one by one.

�ோக்கி ்சில வண்டு்ளைப் 
�ோர்்த்தது. அவறள்்த ்தன் 
குைம்பு்ைோல் மி்தகி்த்தது. 

ர�ோஸ் அவற்சின்மீது 
கு்தகி்தது ஒவ்வோன்்ோ் 
நசுக்கினோள்.Crunch!

Crunch!

நசுக!
நசுக!



Rocky ran in circles
chasing the bees.

Rose waved her arms
at them.

�ோக்கி, ர்தனீக்ளை்த 
து�்த்தகிக ்்ோண்ரட 
சுற்சிசசுற்சி வந்தது. 

ர�ோஸ் ள்்ளை ஆட்டி 
அவறள்்யல்லோம் 
வி�ட்டினோள்.



“What are you doing,
Rose?” Amma asked.

“We are killing all the
insects, Amma.”

“BUT WHY?”

“என்ன ்்ய்து 
்்ோண்டிருக்கி்ோய், 
ர�ோஸ்?” என்று அம்மோ 
ர்ட்டோர். 

“இந்தப் பூச்சி்ளைக 
்்ோல்்கிர்ோம், அம்மோ!” 

“அப்�டியோ, ஏன்?”



“Insects sting us. They
bite us. They make us
itch and scratch,” said
Rose.

Rocky bleated in
agreement.

“பூச்சி்ள் நம்ளமக 
்்ோட்டு்கின்்ன. 
்டிக்கின்்ன. உடம்பு 
முழுக் அ�ிப்பு 
வ�ளவ்தது, ்்ோ�ிய 
ளவக்கின்்ன” என்்ோள் 
ர�ோஸ். 

ர�ோஸ் ்்ோன்னள்த 
ஆரமோ்தகி்த்தது �ோக்கி.

BAAAA!
�ோஆஆஆ!



“Do you like honey,
Rose?” Amma asked.

“On my bread,” Rose
said.

“உனககு ர்தன் 
�ிடிககும்்தோரன ர�ோஸ்?“ 
என்்ோர் அம்மோ.

“�ி்�ட்டுடன் ்ோப்�ிடப் 
�ிடிககும்” என்்ோள் 
ர�ோஸ்.



“Who do you think
makes the honey?”
Amma asked, pointing
to a bee.

“Oh!” said Rose.

“அந்த்த ர்தளன 
யோர் ்்ய்்கி்ோர்்ள் 
்்த�ியுமோ?” 
என்று ர்தனீளய 
சுட்டிக்ோட்டினோர் 
அம்மோ. 

“ஓ! அப்�டியோ?” 
என்்ோள் ர�ோஸ்.



“And do you like eating
vegetables from the
garden, Rocky?”
Amma asked.

Rocky grinned as
widely as a goat can
grin.

“ர்தோட்ட்தது 
்ோய்்்சி்ளை 
்ோப்�ிடுவது உனககுப் 
�ிடிககும்்தோரன �ோக்கி?” 
என்று ர்ட்டோர் அம்மோ. 

ஒரு ஆடு எந்த அைவு 
இைிக் முடியுரமோ 
அந்தைவுககு இைி்த்தது 
�ோக்கி. 



“�்சிரயோடு இருககும் 
பூச்சி்ைிடமிருநது 
அந்த ்ோய்்்சி்ளைக 
்ோப்�ோறறுவது யோர் 
்்த�ியுமோ?” என்று 
ர்ட்டோர் அம்மோ.

“Who do you think
keeps the vegetables
safe from hungry
bugs?” Amma asked.



“And the ants,” Amma said. They
take away all the rubbish.”

“அப்பு்ம் எறும்பு்ள்... அளவ்தோன் குப்ள�்ளை 
எல்லோம் எடு்ததுச ்்ல்்கின்்ன” என்்ோர் அம்மோ.



“So without insects, we’d have no honey, no
vegetables and a lot of dead cockroaches?” Rose asked.

“Exactly!” said Amma.

“Then what do we do, Amma?”

“அப்�டி்யன்்ோல், பூச்சி்ள் இல்லோவிட்டோல் நமககு்த ர்தன் 
்கிளடக்ோது. ்ோய்்்சி்ள் இருக்ோது. ஒர� ்்்ததுப்ர�ோன 
்�ப்�ோன் பூச்சி்ைோ் இருககுமோ?” என்று ர்ட்டோள் ர�ோஸ். 

“அர்த்தோன்!” என்்ோர் அம்மோ.

“அப்�டியோனோல், நோம் என்ன்தோன் ்்ய்வது?”



What is your response for Rose’s question “Then what do we 
do, Amma?”?

“அப்�டியோனோல், நோம் என்ன்தோன் ்்ய்வது?” என்் 
ர�ோஸின் ர்ள்விககு உங்ைின் �்தகில் என்ன?

CREATIVE CORNER


