
מר כלב 

כתבה מרגרט ויס-בראון 

צייר גרת וילליאמס 



היה היה פעם כלב, קצת מוזר, שקראו לו קריספין.  
והוא היה שייך רק לעצמו. 



בבוקר הוא התעורר בעצמו, הלך למקרר ולקח לו קצת 
לחם וחלב. הוא היה באמת מוזר. הוא אהב תותים. 

 

ביום הוא נהג לצאת לטיול. והוא הלך לאן שרק רצה. 
אלא שבוקר אחד הוא לא ידע לאן הוא רוצה לטייל. 
"אלך, ובמוקדם או במאוחר אגיע לאן שהוא" אמר 

לעצמו. 
 

הוא הגיע לאזור בו היו כלבים רבים. הם נבחו עליו 
והוא נבח להם חזרה, אחר כך הם שיחקו ביחד. 

 



אבל הוא עדיין רצה להגיע לאן שהוא ולכן המשיך ללכת 
עד שהגיע לאזור בו חיו חתולים וארנבות. 

החתולים והארנבות קפצו מיד וברחו. ולכן קריספין קפץ גם 
הוא ורץ אחריהם. 

 



 
 

אבל הוא לא השיג אותם כי פגש בילד קטן. 
"מי אתה ולמי אתה שייך?" שאל הילד הקטן. 

"אני קריספין ואני שייך רק לעצמי" אמר קריספין "ומי 
אתה?" 

"אני ילד ואני שייך לעצמי" ענה הילד. 
"אז אני מאוד שמח" אמר קריספין "בוא לחיות אתי." 

 



הם הלכו קודם לקצב "לקבל עצם בשביל הכלב 
המסכן" אמר קריספין. 

הוא לקח את העצם, אבל הילד קנה לעצמו נתח 
בשר גדול וקצת ירקות. כך הם הלכו הביתה. 

 



קריספין חי בבית קומתיים עם גינה. היה לו חדר אורחים 
גדול עם אח שבו בערה אש כל החורף, אבל כבתה בקיץ. 
בביתו היה תמיד חם ונעים. הייתה שם ארובה, כדי להוציא 
עשן מהחדר. ובקומה העליונה היה חדר שינה עם מיטה 

גדולה, ומקום מיוחד לרצועה שלו וכרית שמתחת לה 
קריספין שמר עצמות שלו. 

והיה שם הרבה מקום גם בשביל הילד, כדי שיחיה אתו. 



 
 

בבית היה גם מטבח קטן, שם הוא הכין לעצמו ארוחות 
טובות שלוש פעמים ביום, כי הוא אהב לאכול. הוא אהב 
צלי בקר וקותל חזיר ואומצה ובשר טחון וביצים טריות. 

באותו הערב הוא בישל מרק בשר עם הרבה בשר 
בפנים. הוא נתן קצת לילד ולילד המרק טעם מאוד. 

קריספין לא נתן לילד את העצם אבל למרק הכניס קצת 
ירקות טריים. 

 



 
ומה עשה קריספין עם הארוחה הזו?    

האם אכל אותה? 
בוודאי. 

הוא לעס ובלע את הכל לתוך בטנו השמנה. 
 

ומה עשה הילד עם הארוחה? 
האם אכל אותה? 

בוודאי. 
הוא לעס ובלע ואת הכל לתוך בטנו הקטנה. 

 



 
קריספין אהב לעשות את הכל בזמנו. 

ארוחה בזמנה הנכון. 
ארוחת צהריים בצהריים. 

ארוחת בוקר בבוקר. 
וזריחה בזמן הזריחה. 

ושקיעת השמש בזמן השקיעה. 
ובזמן שצריך היה לישון הוא שם את הכל 

במקומו הנכון. 
הספל על הצלחת. 

הכסא תחת השולחן. 
הכוכבים בשמיים כהים. 

הירח בין הכוכבים. 
והוא עצמו במיטה. 



 
ואז הוא התכרבל היטב במיטה  
וחלם את החלומות שלו עצמו. 

כך עשה הכלב קריספין שהיה שייך רק לעצמו. 
 

 
ומה עשה הילד שהיה שייך רק לעצמו? 

הילד ששייך היה לעצמו התכרבל במיטה ונרדם. 
וחלם את החלומות של עצמו. 

זה מה שעשה הילד שהיה שייך לעצמו. 
 



לילה טוב 
חלומות מתוקים 

 


