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Papucii gânsacului

Demult, demult, gânsacul avea în picioare nişte papuci de culoare 
violet,  foarte frumoşi. Şi se mândrea cu ei, lucru mare!

Odată, gânsacul nostru a vrut să treacă peste o punte; dar nu ştiu cum 
s-a întâmplat, că a scăpat papucii în apă. Să fi văzut atunci jale pe bietul 
gânsac!

Auzindu-l cum se jelea, toate neamurile lui au alergat acolo, să vadă 
ce-i.

— Vai de mine şi de mine, mi-au căzut papucii în apă! striga gânsacul 
în gura mare. Săracul de mine, am rămas desculţ! Ce să mă fac eu acum?



Repede, repede, neamurile auzind aşa, săriră în apă să caute papucii. 
Căutară ele „zi de vară până-n seară“, dar peste papuci n-au mai dat.

Au venit atunci şi raţele în ajutor; însă tot degeaba! Papucii nicăieri…
Şi din vremea aceea se zice că raţele şi gâştele, când înoată, tot vâră 

ciocul în apă şi se scufundă; ele caută papucii gânsacului. Iar dacă treci pe 
lângă un cârd de gâşte, gânsacul sâsâie, se ia după tine şi te apucă cu ciocul 
de haină, parcă ar vrea să te întrebe:

— N-ai găsit papucii? Spune-mi iute, unde-mi sunt papucii?



Ogarul şi iepurele

Cică odată, s-a întovărăşit ogarul cu iepurele ca să plece la târg.
Era iarnă. Pe atunci, ogarul purta opinci şi putea să meargă, pe când 

iepurele era desculţ şi vai de el cum îi clănţăneau dinţii în gură.
Când ajung ei la târg, trag ca toată lumea la han. După ce au mâncat 

ceva, s-a pus ogarul pe chef şi băutură, până şi-a băut toate paralele. 



După miezul nopţii, a căzut beat turtă pe o scândură şi a rămas aşa 
adormit până a doua zi târziu. Peste noapte, hoţul de iepure se scoală şi-l 
descalţă pe ogar de opinci, se încalţă cu ele, deschide uşa binişor şi… p-aci 
ţi-e drumul! A luat-o la fugă. Când s-a deşteptat ogarul, ia opincile de unde 
nu-s. Caută încoace, caută încolo, nicăieri. Caută pe iepure, ia-l de unde 
nu-i. „Măi, ce poznă şi asta! Să ştii că iepurele mi-a furat opincile şi a fugit 
cu ele.“

Şi ogarul a ieşit afară să-l caute peste câmp. De atunci se zice că ogarul 
îl caută pe iepure.

Numai să-i miroasă urma şi… ţâşt într-acolo după iepure! Îl goneşte 
să-şi ia opincile îndărăt, iar pe deasupra şi blăniţa lui drept chirie.


