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. זה מר שמוץ



. מר שמוץ לא אוהב מסגרות



.  הוא היה נלחם בהן בכל הזדמנות



הוא היה  , כל פעם שהוא ראה מסגרת

.  שובר אותה



.יום אחד הוא צייר תמונה



! אהב את התמונה שלו מאודהוא 



...אבל יום אחד



,פתאום ברח לו העץ



...ונעלמה לו השמש



וכבשה מסיפור אחר אכלה לו

.את הפרח 



!מר שמוץ היה עצוב נורא



! ואז הוא הבין



 !כי לא הייתה מסגרת... אולי הכל ברח
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אז הוא שם מסגרת והרכיב את  
. התמונה מחדש



בהתחלה היה לו קצת קשה ואפילו  
  .אבל הוא התרגל, מוזר



! ואז מר שמוץ היה מאושר


