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Se întâmpla demult, când toate animalele trăiau ca într-o familie… 

O vulturoaică îşi avea cuibul în vârful unui copac solitar, 

la marginea unei păduri. Acolo îşi creştea cei doi pui abia ieşiţi din găoace, 

Vulturel şi Vulturaş. 

Mama vulturoaică era foarte grijulie şi îşi povăţuia puii să stea cuminţi 

în cuib până la întoarcerea ei. Era nevoită să zboare distanţe mari pentru a le 

aducea râme şi viermişori celor doi pui, care o aşteptau înfometaţi. 

Într-o zi însă, pe când vulturoaica era plecată, cerul se acoperi de nori 



grei, ameninţători, şi o furtună teribilă se dezlănţui. 

Vulturaş cel neastâmpărat se aplecă peste cuib, să 

vadă dacă mama lui se întoarce, dar în acel moment 

o rafală puternică de vânt îl luă pe sus, ca pe un fulg, 

şi îl trânti la pământ.

Norocul lui a fost că Iepuroaica Boni tocmai 



trecea pe acolo, altfel cine ştie ce s-ar fi putut întâmpla. Iepuroaica fusese la 

cules de morcovi, căci voia să prepare o plăcintă delicioasă. I se făcu milă 

de bietul puişor speriat şi ud, şi îl luă în coş cu gândul de a-l îngriji până vin 

părinţii lui să-l caute. 



— Oo! Mi-ai adus un frăţior cu care să mă joc! spuse bucuros Urechilă, 

bătând din lăbuţe. Mi-era aşa de urât când mă lăsai singur acasă!

— Vulturaş va sta la noi pentru puţin timp, până va veni mama lui 

să-l ia, îi răspunse iepuroaica. Nu poate fi frăţiorul tău, dar puteţi fi prieteni 

buni.


