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Au fost odată trei boi tineri. Se înţelegeau foarte bine şi 
păşteau numai împreună. Ştiau că dacă stau uniţi se pot apăra de 
fiarele care îi pândeau la tot pasul.

Un leu singuratic, înfometat de zile bune, le tot dădea târcoale. 
Însă de fiecare dată când încerca să vâneze pe unul dintre ei, îi 
săreau în ajutor ceilalţi doi. „Trebuie să schimb tactica…” îşi zise 
leul.

A doua zi veni smerit pe pajişte şi intră în vorbă cu ei:

Boii şi leul



— Eu şi leoaica avem o 
nedumerire. Ea spune că toţi sunteţi 
la fel de puternici, însă eu cred că 
doar unul este căpetenia. Aşa e peste tot 
în lumea animalelor.

Boii se uitară unul la altul, miraţi că până atunci nu au stabilit 
cine e şeful. Şi cum toţi trei voiau această onoare, au căzut de acord 
să lupte în luptă dreaptă pentru ca învingătorul să fie numit şef. Şi 
s-au luptat ei toată după-amiaza, până când s-au sleit de puteri şi 
s-au umplut de răni, dar tot nu au decis cine e cel mai puternic.

Şiretlicul leului a funcţionat de minune. Învrăjbiţi şi epuizaţi 
de efort, boii nu s-au mai putut apăra când leul i-a vânat, unul câte 
unul. Orgoliul le-a distrus ce aveau mai de preţ: viaţa şi prietenia.



Ţăranul şi ursul

Un ţăran cultiva sfeclă pe ogor, când se trezi lângă el cu un 
urs înfometat.

— În sfârşit ceva de mâncare! mormăi ursul.
Ţăranul nu se pierdu cu firea, ci spuse:
— Ursule, dacă mă mănânci acum, peste câteva zile o să-ţi fie 

iarăşi foame. Mai bine lasă-mă să termin treaba şi vino la toamnă, 
când strâng recolta. Eu am să păstrez rădăcinile şi ţie îţi voi da 
partea de sus. O să împărţim totul jumate-jumate şi o să ai cu ce te 
hrăni tot anul.

Ursul se învoi şi îl lăsă pe ţăran în pace.
Veni toamna şi recolta era foarte bogată. Ţăranul strângea 

sfecla cu spor şi o încărca în căruţă, să o ducă 
la piaţă. Dintr-o dată apare şi ursul, cerându-şi 
drepturile.

— Promisiunea e promisiune, ursule! Eu 
păstrez rădăcinile şi tu iei frunzele, care sunt cele 

mai bune.



Împărţeala fiind făcută, ţăranul îşi văzu de ale lui, iar ursul 
mâncă un mănunchi de frunze, cam strâmbând din nas. Apoi plecă 
spre pădure şi iată că pe drum găsi câteva sfecle căzute din căruţa 
ţăranului. Cum frunzele nu i-au ţinut de foame, ursul încercă şi 
rădăcinile de sfeclă. „Ce bune sunt rădăcinile astea, dulci cum îmi 
plac mie… Ţăranul m-a tras pe sfoară, dar las’ că vede el!”

În primăvară, când omul veni din nou la semănat, ursul îl 
aştepta supărat pe ogor.

— Astă toamnă m-ai păcălit şi tu ţi-ai păstrat ce era mai bun. 
Dacă vrei să mai culegi vreo recoltă, anul ăsta îmi dai mie rădăcinile  
şi tu păstrezi partea de sus.

— Bine, ursule, facem cum vrei tu, numai să fii mulţumit, 
zise ţăranul.

Anul acela se anunţa unul foarte călduros. Omul plantă 
pepeni, care crescură mari şi frumoşi. La vremea culesului ursul se 
ivi pe câmp, aşteptând nerăbdător partea care i se cuvenea.

— Uite, ţi-am adunat grămadă rădăcinile, ca să nu te mai 
munceşti tu. Să ai poftă!

Ţăranul plecă zâmbind în barbă, iar 
ursul rămase să-şi rupă dinţii cu 
rădăcinile. Şi-a dat foarte 
curând seama că a fost păcălit 
din nou şi că nu are cum să-l 
întreacă în isteţime pe om. De 
atunci însă nu scapă nicio ocazie 
să dea iama în fagurii cu miere, ca să-şi 
mai îndulcească necazul.


