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Capra, Câinele și Vaca erau foarte buni
prieteni. Într-o zi au mers într-o călătorie cu
taxiul.

• • •

Goat, Dog, and Cow were great friends. One
day they went on a journey in a taxi.
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Când au ajuns la capătul călătoriei, șoferul le-a
cerut să-și plătească costul transportului. Vaca
a plătit pe al ei.

• • •

When they reached the end of their journey,
the driver asked them to pay their fares. Cow
paid her fare.

3



Câinele a plătit un pic mai mult, pentru că nu
avea bani mărunți.

• • •

Dog paid a bit extra, because he did not have
the correct money.
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Șoferul se pregătea să-i dea Câinelui restul
când Capra a fugit fără să plătească ceva.

• • •

The driver was about to give Dog his change
when Goat ran away without paying anything.
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Șoferul a fost foarte furios. A plecat cu mașina
fără să-i dea restul Câinelui.

• • •

The driver was very annoyed. He drove away
without giving Dog his change.
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De aceea, chiar și în ziua de azi, Câinele fuge
la mașini să se uite înăuntru și să găsească
șoferul care îi datorează restul.

• • •

That is why, even today, Dog runs towards a
car to peep inside and find the driver who
owes him his change.
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Capra fuge departe la sunetul unei mașini. Îi
este teamă că va fi arestată pentru neplata
costului transportului ei.

• • •

Goat runs away from the sound of a car. She
is afraid she will be arrested for not paying
her fare.
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Iar Vacii nu îi pasă cănd vine o mașină. Vaca
nu se grăbește să treacă strada pentru că știe
că și-a plătit costul transportului complet.

• • •

And Cow is not bothered when a car is
coming. Cow takes her time crossing the road
because she knows she paid her fare in full.
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