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Dedicado a las bibliotecas infantiles,  
esos lugares mágicos donde las culebras, los osos, los duendes y otros 

seres estrafalarios nos acechan desde todas las esquinas. 
  



 
  

Jestem kroplą i mieszkam w dużej chmurze. Nazywam się 

DIN. Mój tato ma na imię DON, a moja mama DAN. 

Dlatego wszyscy znają nas jako rodzinę  

DIN, DON, DAN. 



  

Soy la gotita DIN y vivo en una nube grande.  

Mi papá se llama DON y mi mamá DAN. Por eso nos 

conocen todos como la familia DIN, DON, DAN. 



 
  

DIN, DON, DAN, wzywa nas 

kapusta, kiedy słońce pali. 

 



 

 

 «DIN, DON, DAN», nos llama la col cuando 

se quema bajo el sol. 



  

DIN, 

    DON,  

           DAN,  

wzywa nas cykada,  

kiedy chce odpocząć. 

 



 

 

 

 «DIN, DON, DAN», nos llama la cigarra 

cuando quiere descansar. 



  

DIN, DON, DAN, wzywa nas 

kwiat, kiedy chce się rozbudzić. 

 



  

 

 «DIN, DON, DAN», nos llama la flor 

cuando se anima a despertar.  



  

Ale będąc chmurami lubimy podróże i 

przygody. Naszym najlepszym przyjacielem 

jest wiatr, który zabiera nas to tu, to tam. 



  

 Pero las nubes somos viajeras y también 

aventureras. Nuestro mejor amigo es el viento 

que nos lleva de allá para acá y de acá para allá. 



 
 

  

Kiedy spadamy z nieba… kap, kap, kap,  

jak za dotknięciem czarodziejskiej  

różdżki otwierają się wielokolorowe  

parasolki i wszyscy są bardzo  

szczęśliwi śpiewając znane  

DIN, DON, DAN. 



  

Cuando caemos del cielo…flap, flap, flap, 

como por arte de magia se abren multicolores 

paraguas, todos se ponen muy contentos y se 

animan a cantar el famoso:  

DIN, DON, DAN. 



 

  

Pewnego dnia wczesnym rankiem dziewczynka będąca mulatką 

przybyła złotym balonem i przyniosła nam pilną wiadomość. 

– Potrzebujemy natychmiast wody – powiedziała – choćby pocztą. 

– Ha, ha, ha! – zaśmiał się mój tata DON.  

– Trzeba będzie wysłać wiadomość do Fabryki Deszczu. 



 Esta mañana temprano llegó una 

niña mulata a bordo de un globo 

dorado a traernos un mensaje 

muy urgente.  

—Necesitamos agua enseguida 

aunque sea por correo.  

—Ja, ja, ja —se rió mi papá—.  

Tendrá que enviar su mensaje a la 

Fábrica de la Lluvia, señorita. 



  
– A czy można wiedzieć, gdzie znajduje się ta dziwna fabryka? – 

zapytała dziewczynka.  

– Na szczycie góry ukrytej pomiędzy morzem i niebem. – wyjaśnił 

mój tata. – Ale nie zawsze jest otwarta. Latem zamykają ją z 

powodu urlopu, a w pozostałej części roku robi to, na co ma ochotę. 

– Co za fabryka! I uważa Pan, że można sprawić, by spadł na ziemię 

deszcz? 

– Doświadczenie podpowiada mi, że deszcz przychodzi i odchodzi. Że 

czasami odchodzi częściej, niż przychodzi. A czasem przychodzi 

częściej niż odchodzi. 



— ¿Y se puede saber dónde se encuentra esa fábrica tan rara?  

— En lo alto de una montaña escondida entre el mar y el cielo. 

Pero no siempre está abierta. En verano cierra por vacaciones y el 

resto del año hace lo que le da la real gana.  

— ¡Menuda fábrica! ¿Y cree usted que esto se puede arreglar?  

— Mi experiencia me dice que la lluvia viene y va. Que a veces va 

más que viene. Y a veces viene más que va. 



  

Dziewczynka była 

zdezorientowana. Nagle 

wstała i odparła: 

– Natychmiast 

poszukam tej fabryki. 

Ale droga w górę jest długa i niebezpieczna i można spotkać 

niedźwiedzia. A jeśli w dodatku niedźwiedź będzie zapchlony, 

będziesz się drapać i drapać! Ale ona nie zwracała na to uwagi. 



  

La niña se quedó confundida. 

Después se puso en pie y dijo:  

— ¡Me voy a buscar esa fábrica 

enseguida!  

Pero el camino a la montaña es 

largo y peligroso y uno se puede 

encontrar hasta con un oso. Y si 

además el oso es pulgoso, te deja 

rasca que rasca. Aunque a ella no 

le importaba. 



  

Przeszła przez zieloną łąkę, wspięła się na okrągły 

pagórek, zeszła szeroką doliną i kiedy miała już dać za 

wygraną z powodu zmęczenia, sparaliżował ją hałas. 

 



  

Atravesó un prado verde, subió a una colina redonda, 

bajó por un valle estrecho y cuando estaba a punto de 

abandonar porque estaba muy cansada, un ruido la dejó 

paralizada. 



  

Nagle zobaczyła przed sobą najbardziej przerażające ze zwierząt! 

– Cześć dziewczynko, jestem Pchławy, niedźwiedź jaskiń. 

– Nawet się nie zbliżaj, Pchławy, bo nie chcę się ciągle drapać! 

– A mogę Ci towarzyszyć?  

Ja również potrzebuję wody. Uduszę się w tym futrze! 



¡Y allí estaba el animal más temido!  

—Hola niña soy Pulgoso un oso de las cavernas.  

—¡Ni te me acerques Pulgoso que no me gusta el rasca, rasca!  

—¿Y te puedo acompañar? Yo también necesito agua.  

Me asfixio dentro de este abrigo. 



  

– Dobrze, niech będzie, ale ostrożnie z twoimi pchłami! 

I postanowili iść razem. Czas mijał szybko, słońce już 

układało się do snu. Jeśli fabryka nie ukaże im się prędko, to 

będzie oznaczało, że stracili cały dzień.  

Nagle zadzwoniły dzwoneczki. Pchławy zaczął się trząść.  

Ze strachu wspiął się na karłowate drzewo,  

które pod jego ciężarem rozdwoiło się jak banan. 



 
—Bueno, vale, pero ¡cuidado con 

tus pulgas! 

 Y decidieron continuar juntos. El 

tiempo pasaba rápido, el sol casi 

se iba a acostar y si la fábrica no 

aparecía habrían perdido todo un 

día. Entonces sonaron unos 

cascabeles. Pulgoso se puso a 

temblar. Se subió a un árbol 

enano que se dobló como si fuera 

un banano. 



  

– Czy można wiedzieć co z tobą Pchławy? – zapytała dziewczynka 

– Zachowujesz się jak mrówka, a nie jak groźne zwierzę. 

– Ssssssss, ssssssss, ssssssss – odezwał się Biały Wąż, który tak 

przestraszył niedźwiedzia. 



 

—¿Se puede saber qué te pasa 

Pulgoso que más pareces una 

hormiga que un animal 

peligroso? —le preguntó la 

niña.  

«Ssssssssss, sssssssss, sssssssss», 

decía una culebra albina que 

daba muy mala espina. 



  

– Ja również 

 chcę wspiąć się wysoko, 

do Fabryki Deszczu, 

gdzie mieszkają gołębie,  

orły i kruki.  

Nudzi mnie leżenie na ziemi cały 

czas. Chcę zobaczyć niebo. 



 

—Yo también quiero subir a la 

fábrica más alta donde anidan 

las palomas, las águilas y los 

cuervos. Me aburre estar 

siempre pegada al suelo. Quiero 

ver el cielo. 



  

Pasado el susto, Pulgoso se bajó del banano y los tres 

se encaminaron en busca de la Fábrica de la Lluvia. 

Tras mucho andar encontraron una montaña 

coronada por un blanco sombrero de nubes. Dentro 

del sombrero había relámpagos de luz. Y dentro de la 

luz sonaban peligrosos truenos. 

Po strachu! Pchławy spadł z „banana” i teraz już w 

trójkę wyruszyli w poszukiwaniu Fabryki Deszczu. Po 

długiej wędrówce napotkali górę, której szczyt wieńczył 

biały kapelusz z chmur. W kapeluszu były błyskawice i 

co chwilę słychać było groźne grzmoty. 





  

– Ta góra wygląda naprawdę źle – syknął Biały Wąż. 

Trzej przyjaciele byli przerażeni, ale zaczęli wspinać się na górę. 

Wreszcie dotarli do drzwi. 



 
 

Los tres amigos se asustaron, 

pero comenzaron a subir por la 

montaña. Por fin, llegan ante 

una puerta. 

—Esta montaña tiene muy mala pinta —dijo la Culebra Albina.  

 



  – Puk, puk, puk. 

– Kto tam? – zapytał głos z wewnątrz. 

– To my: Dziewczynka, Pchławy i Biały Wąż. 

– A czy można wiedzieć, czego chcecie? – pytał głos. 

– Potrzebujemy wody. Od dawna nie padał deszcz, wszystko usycha. 

– Zatem wejdźcie i pomóżcie. 



—Toc, toc, toc.  
—¿Quién llama? —pregunta una voz desde dentro.  

—Somos la Niña, Pulgoso y la Culebra Albina.  

—¿Y se puede saber qué es lo que quieren?  

—Necesitamos agua. Hace mucho que no llueve y todo se está secando.  

—Pues entonces pasen y ayuden. 



  

Trzej przyjaciele przeszli przez przeźroczyste drzwi. 

Fabryka Deszczu była ogromna, nie miała podłogi, a jej 

dachem było niebo. W środku znajdował się kocioł pełen 

wody, w której odbijały się gwiazdy. Poniżej skrzaty 

biedziły się z rozpaleniem ognia pod kotłem. 



Los tres amigos atraviesan una 

puerta transparente.  

La Fábrica de la Lluvia era 

inmensa, no tenía suelo y su 

techo era el cielo. En medio de 

aquel bellísimo espacio se 

encontraba un gran Caldero 

Mágico repleto de agua donde 

se reflejaban las estrellas. 

Debajo, unos duendecillos de 

aire se afanaban alimentando 

un fuego. 



  

– Musimy podgrzać wodę,  

aby wyparowała i wróciła  

do nieba – wyjaśniały skrzaty. 

–  Potrzebujemy pomocy. 

Wszyscy zabrali się do pracy.  

I w końcu chmury zaczęły 

pączkować, jakby były 

pszczołami w plastrze miodu. 



 
 
 

  

—Tenemos que calentar el agua para que se evapore y vuelva al 

cielo —comentan los duendecillos—. Necesitamos ayuda.  

Todos se pusieron a trabajar. Y por fin las nubes comenzaron a 

brotar como si fueran las abejas de un panal. 



  

I wtedy niebo zrobiło się białe, jak kociołek piany. 

Powoli przeźroczysty deszcz, tak jakby był 

kryształową kotarą, połączył ziemię z niebem. 



 

  

Y el cielo se volvió blanca 

espuma de caldero. 

Al poco, una lluvia transparente como si fuera una cortina de 

cristal unió la Tierra con el cielo. 



  

I kap, kap, kap… Na dole jak na zawołanie otworzyły się 

parasolki. Ziemia natychmiast ubrała się w kolory. 

Purpurowe maki, żółte margaretki, niebieskie irysy, 

czerwone truskawki, zielone jabłka barwiły ziemię 

wszystkimi kolorami tęczy. 



  

Y…flap, flap, flap allá abajo se abrieron los paraguas. El suelo 

se vistió de colorines. Amapolas rojas, margaritas amarillas, 

moradas fresas, verdes manzanos, lirios azules…tiñeron la 

tierra con la luz del arcoíris. 



 

  

I wszyscy szczęśliwi zaczęli śpiewać znane DIN, DON, DAN 



  

Y todos muy contentos comenzaron a cantar el famoso 

DIN, DON, DAN. 



  



El taller de ilustración del cuento "La fábrica de la lluvia" tuvo lugar el 16 de noviembre de 2012. 

Los niños y niñas participantes añadieron imaginación y color al texto de Puri Santana. 

En Arucas los participantes fueron: 

 
Aarón Rodríguez Domínguez 

Alba Marrero Santana 

Ariadna Mª Cordero Acosta 

Azahara Rosales Marrero 

Carla Mª Quintana Marrero 

Daniela Marrero Sánchez 

Daniela Rosales Marrero 

David Manuel Naranjo Pérez 

Davinia  Rodríguez Afonso 

Diana Rodríguez Rodríguez 

Enrique Peñate Peñate 

Inés Pérez Fabelo 

Jasmina Hadzibulic Pérez 

Juan Pablo Peñate Peñate 

Leonardo Marrero Domínguez 

Leyre Herrera Sánchez 

Lorena Marrero Morales 

Mar Saorín González 

María Huerga Díaz 

María Medina Betancor 

Mario Arencibia Rodríguez 

R. Valentina González Mujica 

Tony León Ramos 

Yered Ardila Robles 

 



  



En Polonia participaron: 

 

 

Julia Bereska 

Karolina Solarska 

Magdalena Nieckarz 

Maria Borecka 

Marlena Borecka 

Martyna Stach 

Mateusz Ruranski 

Mateusz Solarski 

Milosz Rabus 

Oskar Czaplicki 

Sandra Górny 

Wiktoria Stanek 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Nuestro agradecimiento a las familias que cooperan con las dos bibliotecas en esta y otras iniciativas, 

siempre orientadas al fomento de la lectura y la creatividad. 

También al personal de la Biblioteca de Piekary Slaskie, y en especial a su directora, 

Aleksandra Zawalska-Hawel, que acogió con entusiasmo la idea de realizar esta publicación conjunta 

para conmemorar el Día Internacional del Libro Infantil. 

 

 

En Arucas, a 2 de abril de 2013. 

 


