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Într-o căsuţă galbenă, trăia un câine mare şi negru. Câinelui mare și negru îi plăcea să sară.



Avea tot ce-i trebuia, dar câinele negru 
era nefericit.

Stăpâna lui muncea toată ziua, aşa 
că nu se puteau juca împreună 

decât seara. 



În casa mare de alături locuia o fetiţă care 
avea doi câini pătaţi.

Într-o dimineață, când stăpâna lui plecă la serviciu, 
câinele cel negru o auzi pe fetiță râzând.

- Ce bine ar fi să am cu cine să mă joc! suspină 
câinele negru.

Câinele negru se apucă să sară.

Sări ...
și sări ...
și sări ...



... până când ateriză în grădina fetiței. La început, câinele negru s-a distrat foarte bine. 



Dar apoi fetița a început să-l tragă de 
coadă și să-i sucească urechile.

- Nu e amuzant!, schelălăi câinele negru.

A început să sară. 
Sări ....

și sări ...
și sări ...



... până când sări atât de sus încât 
ateriză în grădina sa. În casa mare din 

cealaltă parte locuia o doamnă în vârstă 
cu un câine galben mic. 

- Sunt sigur că ea nu m-ar trage de 
coadă şi nici nu mi-ar răsuci urechile. 
Ar fi grozav să mă joc cu ea, suspină 

câinele cel negru. 



Așa că începu să sară.

Sări...
și sări...
și sări ...

... până când ateriză în grădina 
doamnei.



Yaaaaaawn...

La început, doamna îl scărpină după urechi şi îl 
frecă pe burtă. Dar după o vreme, doamna se aşeză 

în balansoar şi câinele cel negru începu să se 
plictisească.



Așa că începu să sară.

Sări...
și sări...
și sări ...



... până când sări atât de sus încât 
ateriză din nou în grădina sa. 

Când stăpâna lui se întoarse acasă, ea 
nu îl trase de coadă şi nici nu se aşeză 

într-un fotoliu, scărpinându-i urechile. 



Se jucară jocul lui preferat şi ea îi 
spuse cât de dor îi fusese de el toată 

ziua. 



- O iubesc şi mă iubeşte. Până la urmă sunt un câine 
norocos! oftă fericit câinele cel negru în timp ce se 

cuibăreau împreună pe canapea. 








