
Mały Mopsik sam w domu 

W pewne zimowe święta Mały Mops czekał na rodziców, którzy poszli do 

sławnej francuskiej restauracji na kolację. W tym czasie zasnął i chrapał tak 

głośno, że obudził swoją sąsiadkę francuskiego buldoga. Zwykle była ona 

bardzo miłą osobą, ale tego wieczoru krzyknęła na niego głośno, żeby się 

uspokoił, bo była nie w sosie. W tym momencie do mieszkania Małego Mopsa 

weszły dwa lisy i próbowały ukraść prezenty spod choinki. Były to dwa lisy 

chytrusy imieniem Bum i Bam, a ich hobby to zgarnianie wszystkim prezentów 

świątecznych. Mały Mops nie wiedział, że to byli złodzieje, więc zaprosił ich 

do stołu, bo przygotował akurat bigos z kurczaka. Choć był trochę spalony to 

lisy zżerały go z wielką chęcią, aż trzęsły im się uszy. Bum był bardzo miły i 

chciał się zaprzyjaźnić z Małym Mopsem. Jednak bam się sprzeciwiał i robił 

wszystko, aby przeszkodzić w tym bratu. Nadszedł czas drzemki Małego 

Mopsika. Lisy powiedziały, że nie mają swojego domu, a też chcą się przespać. 

Zajęły więc kolorową poduszkę psa, a on musiał biedny spać na twardej 

podłodze. Lisy miały plan by okraść Małego Mopsa w nocy, ale Bum go 

ostrzegł i wspólnie przygotowali pułapkę.  Kiedy Bam próbował ukraść 

prezenty poślizgnął się na rozlanym oleju i wpadł w siatkę. Udało mu się ją 

jednak przegryźć, więc wyruszył za Małym Mopsem i bratem, ale po nieudanej 

próbie poszukiwawczej wrócił do domu, bo bardzo zgłodniał. Ujrzał w kuchni 

coś pomarańczowego w misce na stole, a obok kubek wypełniony czymś 

kremowym. Od razu chciał to zjeść, ale się przewrócił i upadając zrobił wielki 

hałas. W tym momencie wpadła wściekła sąsiadka- francuski buldog babcia i 

nakrzyczała na Bama, bo tylko jego widziała i tylko jemu się oberwało. 

Wystraszony Bam uciekał ile sił w nogach i już nigdy tam nie wrócił. Tak 

mocno się wystraszył. W tym momencie z kubka i z miski wyskoczyli Bum i 

Mały Mops, którzy omal co nie zostali pożarci przez złego lisa.  Gdy wrócili 

rodzice przygarnęli Buma do siebie i od tej pory zamieszkali już wszyscy 

razem, a w ramach podziękowania sąsiadka otrzymała od rodziców Małego 

Mopsa bilet na rejs statkiem dookoła świata. Należy pilnować swojego 

zachowania, bo źle czyniąc, ktoś cię nakryje i dostaniesz wielką nauczkę. 

Trzeba być dobrym i grzecznym i nigdy nie wolno nikogo okradać ani 

wyrządzać żadnej  krzywdy. 
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