Perburuan Madu Yang Besar

Kita telah memakan madu kita. Kita telah memakan banyak.

Sekarang kita tidak punya madu lagi di dalam pot madu kita.

Pergilah dan dapatkan madu. Pergilah dan dapatkan lagi. Pergilah dan dapatkan madu dari toko madu.

Kita akan pergi untuk madu. Ayo, Beruang Kecil! Kita akan pergi untuk madu dan aku tahu ke mana.

Toko... Ibu berkata untuk mendapatkannya di sana!

Tidak di toko. Oh, tidak, Beruang Kecil.

Kalau seekor beruang pintar, kalau seekor beruang tahu bagaimana caranya, dia akan pergi dalam
perburuan madu. Lihat aku sekarang.

Bagaimana ayah memburunya? Bagaimana, ayah, bagaimana?

Jika seekor beruang tahu caranya, jika seekor beruang pintar, dia akan mencari seekor lebah pada
awalnya.

Para lebah menyembunyikan madu mereka, di pohon-pohon yang berongga. Jadi kita akan mencari
seekor lebah untuk diikuti.

Apakah itu seekor lebah? Dia berbunyi, "Buzz! Buzz!"
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Dia kelihatan seperti seekor lebah. Ya, dia memang kelihatan seperti seekor lebah.

Kita akan mengikuti lebah itu... Kita akan mengikuti lebah itu...

Kita akan mengikuti lebah itu, ke pohon madunya.

Pohon itu! Apakah itu sebuah pohon madu?

Itu kelihatan seperti pohon madu, jadi aku tahu itu pohon madu. Duduk, Beruang Kecil, dan lihatlah
kesenangannya.

Beruang Kecil, lihatlah ayahmu yang pintar mengeluarkan banyak madu, lebih banyak dari yang pernah
kamu punya.

Apakah ayah mendapatkan madu? Apakah ayah mendapatkan banyak?

Akankah kita membawa pulang madu di dalam pot madu kita?

Itu bukan lebah madu! Itu tadi bukan pohon madu.

Lebah itu! Lebah itu! Lebah itu ke sana!

Lanjutkan perburuan madu! Ikuti ayahmu. Ayahmu akan menemukan madu setelah ini.

Kita akan mengikuti, dan mengikuti...
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Dan terus mengikuti!

Aku akan menemukan pohon baru, dan aku tidak akan salah.

Apakah itu sebuah pohon madu? Bagaimana ayah mengetahuinya?

Yah, itu kelihatan seperti pohon madu. Dan jika diraba terasa seperti pohon madu. Kelihatannya iya.
Rasanya iya. Jadi ini pasti pohon madu!

Sekarang lihat, Beruang Kecil. Aku akan mengeluarkan madu yang nikmat itu.

Bagaimana ayah? Apakah ayah mendapatkan banyak?

Pohon yang salah! Pohon yang salah!

Lihat, ayah! Itu temanmu si lebah ke arah sana!

Lanjutkan perburuan! Aku tidak akan beristirahat, Aku akan mengikuti lebah itu ke sarang madunya!

Saat seekor beruang pintar, saat seekor beruang cerdik, dia tidak akan menyerah. Dan aku tidak akan
menyerah, sampai kapanpun!

Ayah! Apakah di sana itu pohon lebah?

Aku tahu kalau itu pohon lebah. Iya, Beruang Kecil.
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Ini tidak mungkin salah seperti pohon yang terakhir. Hanya pohon lebah yang berbunyi, "Buzz! Buzz!"

Apakah ayah mendapatkan madu? Apakah ayah berhasil?

Atau ada yang salah? Aku mencium bau.

Pohon yang salah! Pohon yang salah!

Si lebah! Si lebah! Aku melihat si lebah!

Jika kamu ingin mendapatkan madu, hanya ada satu cara. Kamu harus mengikuti lebah, walaupun itu
memakan waktu seharian.

Jika seekor beruang pintar, jika seekor beruang cerdas, seekor beruang akan terus berusaha walaupun
sampai semalaman.

Dia masuk ke dalam sana! Si lebah temanmu! Dia masuk ke dalam sana! Apakah ini pohon kita?

Biar aku pikir. Biar aku lihat... Ini kelihatan persis seperti pohon madu.

Dan jika diraba, rasanya persis seperti pohon madu.

Dan pohon ini bersuara, "Buzz! Buzz!" seperti pohon madu.

Dan...jika dicicipi, rasanya persis seperti pohon madu!

4

Jadi, kamu lihat, pohon ini pasti lah

Pasti, pasti, pasti sebuah pohon madu!

Aku belum pernah melihat madu lebih banyak dari ini! Belum pernah! Sekarang tidak kah kamu pikir
ayahmu ini pintar?

Aku pikir kamu sangat pintar, ayah. Tapi teman-teman lebahmu itu sangat marah!

Tapi ayah! Ayah meninggalkan madunya di sana!

Itu bukan jenis madu yang aku inginkan, Beruang Kecil.

Aku akan dapatkan madu untukmu. Aku sudah bilang akan dapatkan madu untukmu. Tapi madu dari
lebah-lebah itu tidak terlalu bagus.

Dimana ayah akan menemukan madunya? Di dalam air ini? Itu kelihatannya lucu.

Tidak, kita tidak akan menemukan madu di sini, Beruang Kecil. Tapi nanti, sebentar lagi. Aku akan
menunjukkan kepadamu di mana.

Ketika para lebah sudah pergi, kita juga akan pergi. Ayamu ini pintar, dan dia tahu apa yang harus
dilakukan.

Tapi bagaimana ayah akan melakukannya? Bagaimana, ayah? Bagaimana?

Jenis madu yang paling baik tidak pernah datang langsung dari para lebah.
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Itu berasal dari sebuah toko. Tolong, aku ingin membeli madu.
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