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  ве кучиња живееја во една куќа, 
едно големо и едно мало куче. 

Големото куче беше црно. Неговото 
име беше Бурсунсул. 

Малецкото куче беше бело. 
Нејзиното име беше Паскулина.

Д



      урсунсул имаше црн пуфкаст опаш со 
голема бела точка. 

Паскулина имаше краток бел опаш со мала 
црна точка на крајот. 

Бурсунсул имаше долги виснати уши, а 
Паскулина имаше мали ушиња. 

Кучињата не личеа ниту на едни други кучиња. 

Можеби и затоа имаа толку чудни имиња.

Б



      ога кучињата си играа, 
Бурсунсул ја прескокнуваше 
Паскулина, а Паскулина се 
провираше под Бурсунсул.

К



      ога кучињата ќе отидеа 
да се прошетаат низ шумата, 
Бурсунсул се криеше меѓу 
дрвата, а Паскулина се 
криеше во тревата.

К



       ко сретнеа мечка во шумата, 
Бурсунсул ќе ја избркаше. 

Ако налетаа на лисичја дупка, 
Паскулина ќе се протнеше во неа и 
ќе ја истуркаше лисицата надвор.

А



       оќе, Бурсунсул спиеше на еден 
голем шарен килим, а Паскулина 
спиеше веднаш до него на малечка 
шарена перница. 

Кога беше многу студено, 
кучињата ќе се стуткаа едно до 
друго и така се топлеа.

Н



      екој ден, Бурсунсул глодаше 
голема коска од својата голема 
чинија, а Паскулина јадеше 
малечко парче месо од својата 
малечка чинија. 

Двете кученца беа многу добри 
пријатели. 

Но еден ден, се случи нешто 
страшно.

С



       аскулина ја украде сочната 
коска од чинијата на Бурсунсул. 

Бурсунсул беше изненаден. А беше 
и многу лут! 

Ја гризна Паскулина за увото.

П



       аскулина плачеше и 
плачеше. Нејзиниот плач се 
слушаше низ целата куќa. 

На Бурсунсул му беше жал 
за Паскулина, но сé уште 
беше лут! 

Таа вечер легна подалеку 
од Паскулина.

П



      леднот ден, Бурсунсул и 
Паскулина не си играа во тревата. 
Ниту, пак, отидоа во шумата.

С



       аскулина не се провираше 
под Бурсунсул и Бурсунсул не 
ја прескокнуваше Паскулина.

П



олку само беа тажни!К



       аеднаш, Бурсунсул ја поттурна 
чинијата со сочната коска кон 
Паскулина. Таа среќно мавна со 
опашот, а Бурсунсул скокна преку 
Паскулина и мавна со опашката. 

Зошто? 

Затоа што на секое куче на светот: 
големо или мало, црно или бело, 
со долг опаш или со краток опаш 
му е потребен пријател.

Н



         така, големиот црн Бурсунсул 
и малечката бела Паскулина 
отрчаа повторно кон шумата и си 
играа заедно цел ден.
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