


Cei trei purceluşi

A fost odată o scroafă care avea trei purceluşi. Într-o bună zi, îi chemă 
la ea şi le spuse:

— De-acum sunteţi măricei, trebuie să mergeţi în lume şi să vă găsiţi 
un rost. Veţi învăţa să vă descurcaţi singuri, dar nu uitaţi să aveţi grijă unii 
de alţii şi să vă ajutaţi la nevoie.

Zicând acestea, le dădu fiecăruia câte o bocceluţă cu merinde, îi sărută 
cu ochii în lacrimi şi îşi luă rămas bun.

Purceluşii guiţară cu părere de rău, uitându-se la cocina în care au trăit 
atâta timp fără nicio grijă, dar au pornit încrezători mai departe. 



Pe drum, purceluşul cel mare le spuse fraţilor săi:
— Întâi de toate trebuie să ne facem o căsuţă primitoare în care să 

locuim, să adunăm provizii şi să ne adăpostim la iarnă.
Şi cum treceau pe lângă o păşune frumoasă, plină cu căpiţe de fân, 

purceluşul cel mic spuse încântat: 
— Ce loc minunat! Eu rămân aici şi-mi fac o căsuţă din paie şi fân, 

călduroasă şi cochetă. Rămâne cineva cu mine?
— Nu, noi mergem mai departe să căutăm, zise purceluşul mijlociu. 

Spor la treabă!



Plecară cei doi purceluşi mai departe, să caute locul potrivit pentru 
casă. Făceau deja planuri despre cum se vor vizita şi se vor juca împreună, 
ba chiar puteau dormi pe rând, când la unul, când la altul.

Din vorbă în vorbă ajunseră la marginea unei păduri tinere, unde 
păsărelele ciripeau şi florile te încântau cu mirosul lor ameţitor.

Purceluşul mijlociu se opri şi zise:
— Eu nu mai plec de aici! Aşa loc magnific nici nu-mi închipuiam 

că poate exista. O să-mi fac o căsuţă din crengi şi nuiele, care să reziste 
intemperiilor vremii.



Purceluşul cel mare îi ură să aibă spor şi plecă mai departe. După ce 
traversă păduricea, dădu de un deal pe care era o căsuţă părăsită, iar lângă 
ea era un iaz micuţ, plin de noroi. „Aici e de mine!“ îşi zise purceluşul. „Am 
să curăţ cărămizile şi-mi fac o casă nou-nouţă, trainică şi călduroasă. Din 
vârful dealului pot să văd pe oricine se apropie de casă, iar iazul acesta cu 
noroi este tot ce-şi poate dori mai mult un porc.“ 



În acest timp, purceluşul cel mic îşi termină deja căsuţa lui din paie. 
Aşeză un balot de paie chiar lângă uşă, în chip de băncuţă şi, mulţumit de 
munca lui, se lungi ostenit pe el. Scoase din bocceluţă un măr şi muşcă cu 
poftă din el. Însă deodată zări un lup care se îndrepta ameninţător către el. 
Într-o clipă purceluşul intră în căsuţă şi încuie uşa în urma lui. Lupul deja 
ajunsese lângă uşă şi încercă să-l păcălească pe purceluş, zicându-i:

      Deschide uşa numai un pic
      Promit să nu-ţi fac nimic!

Dar purceluşul, fără să se piardă cu firea, îi răspunse:
      Tu îmi pari cam fioros
      Şi, în plus, nu te cunosc!

Văzând că nu poate păcăli un purceluş mic, lupul se enervă teribil şi urlă:
— Crezi că te apără o căsuţă amărâtă din paie? Am să suflu în ea ca 

într-o păpădie!


