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L’ORSO INGANNATO DALLA VOLPE    

    – autore: Ion Creangă (1 marzo 1837 – 31 dicembre 1889, Romania) 

  
 C’era una volta una volpe molto furba come tutte le volpi. 

 Aveva camminato tutta la notte e non aveva trovato niente da mangiare. Non sapendo cosa fare si 
mise sotto un cespuglio a riposare e pensare. La volpe, mentre stava stesa con il muso sotto la zampa 
davanti, sentì profumo di pesce. Allora alzò un po’ la testa e guardando a valle, lungo la strada, vide 
arrivare un carro con due buoi.  

 -Bene...- pensò la volpe - guarda il cibo che aspettavo e si mise in mezzo alla strada fingendosi 
morta. Il carro si avvicinò alla volpe, il contadino la vide e credendo che fosse morta per davvero, urlò ai 
buoi: “Aho! Aho!”. I buoi si fermarono.  

 Quando il pescatore vide che la volpe non respirava pensò subito che avrebbe fatto una bella 
sorpresa alla moglie con un colletto di pelliccia, così prese la volpe e la caricò sul carretto.  
 Ma appena il carro si rimise in cammino la volpe furba iniziò a buttare tutti i pesci giù dal carro, 
quando non ce ne furono più scese anche lei dal carro è raccolse tutto il pesce e lo portò nella sua tana.    
 Dopo che raccolse  tutto il pesce andò a casa a mangiare perché aveva tanta fame, ma mentre la 
volpe mangiava arrivò il suo vicino l'orso.   
 - Buon appetito cara vicina! Posso prendere anche io due, tre pesci? Perché che ho l’acquolina in 
bocca. 

  - Ma smettila di chiedere da mangiare, se hai tanta fame vai a metterti la coda nel lago fino al 
mattino e vedrai quanti pesci prenderai.  

 - Insegnami volpe, come si fa, perché non sono capace. 

 - Vai stasera al lago e mettiti tutta la coda in acqua e aspetta senza muoverti. Al mattino tira la coda 
con tutta la forza e vedrai quanti pesci avrai preso.  

 L’orso era indeciso ma l’odorino del pesce gli aveva messo appetito e così seguì il consiglio della 
volpe, andò e si sedette con la coda nel lago.  
 Quella notte iniziò a soffiare un vento freddo, da gelare la lingua in bocca e anche le ceneri sotto il 
fuoco. Gelò pure l’acqua del lago con la coda dell’orso dentro. Ad un certo punto l’orso, non potendone 
più dal dolore per il freddo iniziò a tirare con tutte le sue forze finche la coda si spezzò in due, una parte 
rimase attaccata all’orso e l’altra rimase nel ghiacciò. E povero orso! Invece di prendere pesce rimase 
senza coda!  
 Iniziò ad urlare dal dolore e a saltare. Furioso, perché la volpe lo aveva ingannato, andò da lei per 
ammazzarla di botte.  

 Ma la volpe furba si è nascosta in un albero. Vedendo che l’orso arrivava, iniziò ad urlare:  

 -“hey amico orso! ma i pesci ti hanno mangiato la coda o sei stato troppo ingordo e hai voluto 
prendere tutti i pesci?”  



 L’orso voleva prendere la volpe ma era troppo grosso per entrarci. Allora prese un ramo a punta e lo 
infilò nel cavo dell'albero per tirare fuori la volpe da lì. 

 L’orso cercò di afferrare la volpe impiegandoci molto tempo, ma non ci riuscì.  
 E così l’orso rimase senza coda e ingannato dalla volpe. Però anche la volpe rimase senza un'amico 
– l'oso. 
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 URSUL PĂCĂLIT DE VULPE     (lingua romena) 
 
     -autor: Ion Creangă  (1 mai 1837 –  31 decembrie 1889, Romania ) 

   
 A fost odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile.    
     Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nimic. Făcându-se dimineașă, vulpea a 
ieșit la marginea drumului și s-a intins sub un tufiș gândindu-se cum să gasească ceva de mâncare.  In 
timp ce se odihnea cu botul întins pe labe vulpea simte miros de pește, ridică curioasă capul și uitându-se 
la vale vede un car tras de boi.   
       - Bun! Se gândește vulpea, iată mâncarea la care visez eu si îndată iese de sub tufiș și se 
lungește în mijlocul drumului ca și cum ar fi fost moartă.   
        șăranul ce mâna boii vede vulpea în mijlocul drumului și crezând că-i moartă cu adevărat 
oprește boii. șăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape și văzând că nu respiră, zice: Bre! da' cum 
naiba a murit vulpea asta aici în mijlocul drumului?!  și!... ce fular frumos am să fac nevestei mele din 
blana vulpii! Zicând așa, apucă vulpea de după cap și târând-o până la cărușă o aruncă deasupra 
peștelui. Apoi strigă la boi: "Hăis! Joian, cea! Bourean". Boii pornesc.   
       șăranul mergea pe jos pe lângă boi și îi tot îndemna să meargă mai repede că s-ajungă devreme 
acasă.   
       Cum au pornit boii vulpea a început să arunce peștele din car. șăranul mâna, carul scârșâia și 
peștele din car cădea. După ce vulpea cea viclema a aruncat o mulșime de pește pe drum  sare și ea din 
car și cu mare grabă adună peștele. După ce l-a strâns grămadă, îl duce la vizunia sa și începe să 
mănânce, că tare-i mai era foame!   
       Tocmai când începuse să mănânce sosește vecinul ei ursul.   
       - Poftă bună, cumătră vulpe ! și!!! da' mulși pești ai! Da-mi și mie, că tare! mi-i poftă!    
       - Ia mai pune-și poftă-n cui, cumătre urs. Dacă și-i așa de poftă, du-te și pune-și coada-n lac, 
ca mine și-i avea pește să mănânci.    
       - Te rog învașă-mă, cumătră vulpe, că nu știu cum se prinde peștele.   
       Atunci vulpea rânji dinșii și zise:    
       - Alei, cumatre urs ! da nu știi că nevoia te învașă ?    
       Dacă vrei să mănânci peste du-te deseară la lac, pune-și coadă-n apă și stai nemișcat până  la 
dimineașă. Mâine dimineașă când răsare soarele trage puternic coada și ai să prinzi o mulșime de 
pește, poate mai mulși decât am prins eu.   
       Ursul fără să spună nici o vorba aleargă repede la lacul din marginea pădurii și își pune în apă 
toată coada.  
       În acea noapte începuse să bată un vânt rece și apa din lac a îngheșat.    
       Dimineașa devreme ursul trage cu putere coada din lac și în loc să scoată pește i se rupe 
coada.,, și a inceput să urle de durere !!   
     Ursul rămas fără coadă și fără pește și-a dat seamă că a fost păcălit de vulpe și merge să o 
caute. Dar vulpea vicleană știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea a ieșit din vizună și s-a ascuns in 
scorbura unui copac și striga la urs:  
    - Hei cumătre urs! Dar și-au mâncat peștii coada ori ai fost prea lacom și ai vrut să-i prinzi pe 
toși ?  
    și așa a rămas ursul fără coadă și păcălit de vulpe! Iar vulpea a rămas fără un prieten – ursul. 
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 LA FIGLIA DEL VECCHIO E LA FIGLIA DELLA VECCHIA   

            

    -autore: Ion Creangă (1 marzo 1837- 31 dicembre 1889, Romania )  
 
 C'era una volta un vecchio e una vecchia che vivevano insieme.  

 Il vecchio aveva una figlia bella e intelligente, la vecchia aveva una figlia brutta, stupida e 

cattiva. 

 La figlia del vecchio era molto brava, però era sempre criticata dalla matrigna che la accusava 

di essere pigra. Un giorno il vecchio padre si stancò di quelle maldicenze e volendo proteggere sua 

figlia, decise di allontanarla da casa. La figlia comprese e se ne andò.  

 Durante il viaggio, che percorreva a piedi, vide un albero fiorito coperto di bruchi. Volle aiutarlo 

e lo ripulì tutto dai bruchi parassiti. L'albero la ringraziò per quello che aveva fatto. Riprendendo il 

viaggio si trovò presso una fontana piena di fango, la ripulì per bene e la fontana per ringraziarla, le 

fece bere l'acqua fresca. Dopo un tratto di cammino si trovò davanti un forno dirupato, lo riparò e 

quello per ringraziarla le diede il pane.  

 Camminando ancora a lungo la ragazza entrò in una densa foresta e giunta in una radura si 

accosto ad una piccola e povera casa. Qui abitava una vecchia signora che le promise un letto su cui 

dormire in cambio dei suoi servigi.  

 Le ordinò di dare da mangiare ai suoi animali. Questi animali però erano mostri. La ragazza, 

nonostante ciò, non si spaventò e fece ciò che le era stato chiesto. Dopo qualche giorno decise di 

andarsene e la signora della casa la invitò ad andare in soffitta e scegliere una cassa.  

 Ce n'erano di piccole e di grandi; la ragazza scelse una piccola cassa e fece ritorno dal padre. 

Giunta a casa diede la cassa al padre e l'aprì: da essa sbucarono fuori molti animali domestici e molte 

ricchezze che fecero felice il padre.  

 Visto ciò la vecchia matrigna volle tentare la prova con sua figlia per portare a casa molte 

ricchezze. Ma la figlia, incontrando l'albero, la fontana e il forno li ignorò e non ebbe niente in cambio. 

Arrivata alla piccola casa nel bosco, diede da mangiare agli animali della vecchia signora, ma li fece 

scottare perché l'acqua era bollente.  

 Quando salì in soffitta per la ricompensa scelse la cassa più grande e lucente. Fece poi ritorno a 

casa, aprì la cassa insieme alla madre e furono mangiate da una moltitudine di mostriciattoli che ne 

uscirono fuori.  

 Il vecchio e sua figlia buona e gentile vissero felici. 
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 FATA  BABEI  �I  FATA  MO�ULUI  (lingua romena) 
            

            - autor: Ion Creangă  (1 martie 1837- 31 decembrie 1889, Romania ) 
 
 Au fost odată ca niciodată un moș și o babă. Amândoi aveau câte o fată, dar aceste fete erau 
diferite una de cealaltă. Fata babei era rea, leneșă, șâfnoasă și urâtă, iar cea a moșului era bună, 
harnică, ascultătoare și frumoasă. Fata moșneagului lucra toată ziulica și răbda cuminte toate ocările 
babei și ale fiicei sale urâcioase.   

    Când fetele mergeau la sezătoare fata moșului era harnică și torcea până umplea un coș cu 
fuse, pe când fata babei era leneșă și torcea cu greu câte un fus. Iar când se întorceau acasă fata babei 
îi zicea fetei moșneagului să-i dea coșul cu fusele să il șină până când trece răul. Iar când fata babei 
se văzu cu fusele în mână o tuli repede în casă și le arată părinșilor ce harnică a fost. Degeaba spunea 
fata moșului că ea a lucrat mai mult, nu numai că nu au crezut-o, dar au făcut-o și mincinoasă, sărind 
cu gura pe ea și baba și fiica ei cea leneșă. 

    La joc și la toate sărbătorile din sat fata babei era nelipsită, iar fetei moșneagului îi era 
interzis să ia parte. Moșneagul era pușin cam bleg, făcea și credea tot ce-i zicea baba, iar această îi 
umplea capul cu tot felul de năzdrăvănii închipuite despre fiica lui. Toată ziulica turuia ca o moară 
stricată că fata lui e leneșă, neascultătoare, rea la inimă și că trebuie alungată din casă. Până la urmă 
moșul nu mai rabdă și o trimite pe fată să-și caute de lucru pe undeva.   

  Fata ce să facă, porni la drum plină de amărăciune. La un moment dat îi ieși în cale o 
cășelușă tare slabă și bolnavă. Cum o văzu pe fată, o rugă:   

    -Fată bună, ajută-mă, că te voi răsplăti și eu cândva!   

    Fata a spălat-o și o îngrijit-o cum a știut ea mai bine apoi își văzu de drum. A mai mers  
pușin și văzu un păr înflorit, iar o mulșime de omizi se înfruptau din frunzele și florile lui.   

    Părul o rugă și el pe fată: 

  -Fată bună, scapă-mă de omizi, că te voi răsplăti și eu cândva! Fata a curășat părul de omizi 
și uscături și își continuă drumul.   

    Mai târziu a întâlnit o fântână părăsită și plină de mâl. Această o rugă pe fată:  

 -Fată bună, curășă-mă, că te voi răsplăti și eu cândva! Fata a curășat fântână, apoi a plecat 
mai departe.   

    Pe drum văzu un cuptor dărăpănat și murdar, care bineînșeles a cerut ajutorul fetei:   

    -Fată bună, repară-mă, că te voi răsplăti și eu cândva !   

  Fata se puse pe treabă lipind cuptorul cu lut, după care s-a spălat pe mâini. Mergând fata zi și 
noapte s-a rătăcit într-un codru des, dar nu și-a pierdut speranșa. Într-un târziu ajunse într-o poiană 
unde zări o casă. O bătrână o întâmpina cu blândeșe întrebând-o cine e și ce caută în acele locuri. 
Fata îi povesti cele petrecute, adăugând că ar dori ceva de lucru.   

    -Ai avut mare noroc că ai ajuns la mine -zise bătrâna. Eu sunt Sfânta Duminică și dacă ai să 
slujești azi la mine, mâine te voi răsplăti cum se cuvine. Ceea ce trebuie să faci este să-mi hrănești 
copilașii, după care să-mi gătești bucatele pe care să le găsesc nici prea calde, nici prea reci, ci tocmai 
potrivite atunci când mă voi întoarce de la biserică. Când s-a întors bătrâna de la biserică a fost foarte 
bucuroasă să-și vadă copiii atât de bine îngrijiși și toate treburile terminate.   

    După ce a mâncat mâncarea gustoasă pe care a pregătit-o fata îi zise mulșumită:  



    -Ai făcut o treabă bună! Acum du-te în pod și alege-și o ladă ca plată numai să  nu o deschizi 
decât atunci când vei ajunge acasă la tatăl tău. Fata a urcat în pod unde a văzut o multe de lăzi, unele 
erau mai vechi și mici, altele erau mai mari și frumoase.   

    Modestă cum era fata și-a ales lada cea mai mică și mai veche și merse la Sfânta Duminică 
să-și ia rămas bun.   

    Când bătrâna a văzut ce ladă și-a ales fata i se văzu pe chip că o lasă cu greu inimă să se 
despartă de ea, dar nu avea ce să facă, îi promisese fetei că poate lua ceea ce vrea.  Sfânta Duminică o 
binecuvântează pe fată, care porni spre casă cu lada în spinare.   

    Pe drum se întâlni din nou cu cuptorul, care acum era plin de plăcinte rumenite care o îmbiau 
pe fată. Fata a mâncat pe săturate și își puse și în sac ca să aibă pe drum. Mai încolo a văzut și 
fântâna curășată de ea, care acum avea apa limpede și rece și pe marginea ei erau două pahare de 
argint cu care fata a băut. și părul arăta mult mai bine decât data trecută, își lasă în jos crengile pline 
de fructe zemoase ca fata să mănânce pe saturate și să își culeagă câte poftește. Cășelușa o 
întâmpină voioasă și sănătoasă purtând la gât o salbă de galbeni pe care i-o dărui fetei.   

    Când a ajuns acasă, fata a deschis lada împreună cu moșneagul și ce să vezi, din ladă au ieșit 
herghelii de cai, cirezi de vite, turme de oi, și alte nenumărate bogășii. Moșul s-a bucurat nespus, 
însă baba nu mai putea de ciudă. Fata babei a plecat sa lucreze si ea la Sfânta Duminică cu gândul să 
aducă bogășii mult mai multe decât fata moșneagului.   

    Fata babei pe drum s-a întâlnit pe rând cu cășelușa bolnavă, cu părul plin de omizi, cu fântână 
părăsită și cu cuptorul dărăpănat, care i-au cerut ajutorul, dar fata cea leneșă și încrezută nici nu le 
bagă în seamă.   

    Ajunsă la Sfântă Duminică s-a purtat foarte obraznic, dar dânsa, bună la suflet cum era, o primi 
ca și pe fașă moșneagului spunându-i ce are de făcut.  

 Fata babei a pregătit o baie fierbinte de s-au opărit copilașii bătrânei, strigau și plângeau de 
durere iar mancarea pe care a gătit-o era arsă și sleită. Sfânta Duminică s-a speriat de cea ce a găsit 
când s-a întors de la biserică, dar nu a certat-o pe fata și a lasat-o să se urce în pod ca să-și aleagă o 
ladă. Fata și-a ales cea mai mare și mai frumoasă ladă, care nu era nici pe departe o raspaltă meritată 
pentru munca depusă și a plecat fără să-și ia rămas bun.   

    Ajunsă la cuptor a văzut plăcintele, dar când s-a apropiat să guste din ele s-a ars la mână. La 
fântână a vrut să-și potolească setea cu apa proaspată, dar paharele au dispărut și apa a secat. 
Înfometată cum era a vrut să culeagă din perele mari si coapte, dar părul a crescut înalt-înalt și fata nu 
putea să ajungă la fructe. Cășelușa a venit spre ea cu o salbă de aur la gât, dar când a încercat să o 
atingă a mușcat-o.   

    Fata cea rea a sosit acasă obosită și flămândă și împreună cu baba s-au repezit lacome să 
deschidă lada cea mare și sclipitoare, dar din ladă au ieșit numai balauri care au înghișit și pe fata 
și pe babă.   

    Fata moșneagului s-a măritat cu un om bun și harnic ca ea și au trăit cu toșii fericiși 
bucurându-se de bogășiile pe care le aveau.   
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 Il sacchetto con due monete d'oro  
              
    -autore: Ion Creangă  ( 1 marzo 1837 – 31 dicembre 1889, Romania) 
 
 C'erano una volta un vecchio e una vecchia. 

 La donna aveva una gallina e l’uomo un gallo. La gallina faceva due uova al giorno, ogni giorno. 

 La vecchia aveva tante uova da mangiare e al vecchio non dava niente. L’uomo non ce la faceva più e 

un giorno disse : 

 -Vecchia mia, tu hai tanto da mangiare potresti regalare anche a me due o tre uova che mi fanno tanta 

voglia. 

 La donna che era molto tirchia rispose: 

 -Come no! Se hai tanta voglia di uova picchia il tuo gallo come ho fatto io con la mia gallina e così 

non mi fa mai mancare le uova. 

 L’uomo che non era molto furbo ed aveva tanta voglia di mangiare le uova acchiappò il gallo e lo 

picchiò poi disse: 

 -Tu che mangi a tradimento o fai le uova o vai via da casa mia. 

 Il povero gallo quando finalmente riuscì a liberarsi, scappò via. Vagava intontito per le vie del 

villaggio ed ecco vide davanti a se in mezzo alla strada un sacchetto con due monete d'oro che si affrettò a 

raccogliere. Poco dopo passò sulla stessa strada una carrozza di un gran signore accompagnato da un gruppo 

di signore. Il signore guardò il gallo e vide il sacchetto nel suo becco. Il signore chiese al cocchiere di andare 

a vedere cosa portava il gallo nel suo becco. Il cocchiere sceso dalla carrozza riuscì a portare via il sacchetto 

del gallo. Il signore prese il sacchetto e se lo mise in tasca poi ordinò di partire. 

 Il gallo arrabbiato non rinunciò al suo sacchetto e inseguendo la carrozza gridava: 

 COCORICO! Grandi signori ! Restituitemi il sacchetto con le due monete d'oro! 

 Il signore infastidito quando passarono vicino ad un pozzo disse al cocchiere: 

 - Prendi quel gallo sfacciato e buttalo nella pozzo. 

 Il cocchiere scese un’altra volta, preso il gallo e lo gettò nel pozzo. Al gallo non rimase altro da fare 

che bere e bere ancora tutta l’acqua del pozzo poi volando fuori ricominciò a gridare: 

 COCORICO! Grandi signori ! Restituitemi il sacchetto con le due monete d'oro ! 

 Il signore, molto infastidito dalla sfacciataggine del gallo, arrivato a casa ordinò ad una cameriera di 

prendere il gallo e buttarlo nel forno. La cattiva cameriera esegui l’ordine del suo padrone. Il gallo, appena 

visto questo nuovo sopruso, riuscì a rimettere tutta l’acqua che aveva bevuto, spegnendo i carboni ardenti, 

poi uscito dal forno, cominciò a bussare alle finestre della villa gridando: 

 COCORICO! Grandi signori ! Restituitemi il sacchetto con le due monete d'oro ! 

 Il signore ordinò di buttare il gallo in mezzo alle mandrie di animali della fattoria. Il gallo si mise ad 



ingoiare mucche e buoi, vitelli e cavalli e con la pancia piena continuò a sbraitare: 

 COCORICO! Grandi signori ! Restituitemi il sacchetto con le due monete d'oro ! 

 Il signore arrabbiatissimo ordinò di gettare il gallo nella stanza del tesoro; forse qualche moneta gli 

andava di traverso. Il gallo ingoiò tutte le monete d’oro e poi grido: 

 COCORICO! Grandi signori ! Restituitemi il sacchetto con le due monete d'oro ! 

 Finalmente il signore disperato restituì il sacchetto al gallo che tutto contento prese la strada di casa. 

 Visto quanto era bravo il gallo tutti gli animali della casa del signore lo seguirono. A questo punto il 

signore era felice di non vedere più il gallo. Arrivato al portone della casa del suo padrone il gallo cominciò a 

chiamare: COCORICO! COCORICO! 

 Sentito il richiamo del suo gallo, il vecchio corse fuori dalla casa. Il gallo era impressionante: grande 

come un elefante e seguito da migliaia di oche, galline, anatre, tacchini, maialini, mucche, ... 

 Il gallo disse all’uomo di stendere un tappeto in mezzo al cortile, poi muovendo le ali lo riempì di altri 

animali. Il vecchio felice abbracciava il suo gallo. 

 Venne fuori anche la vecchia che invidiosa chiese qualche moneta però il vecchio si ricordò del 

consiglio di picchiare il gallo avuto da lei e le disse “ Vai a picchiare anche tu la tua gallina “ 

 La vecchia invidiosa picchiò la sua gallina fino alla morte.  

 La vecchia rimase anche senza le uova e non aveva più niente da mangiare. 

 Il vecchio impietosito la nominò guardiana delle sue galline. 

 Quanto il gallo andava in giro con il suo padrone si metteva collane di monete d’oro: erano ricchi e 

benvisti da tutti. 
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 Pungu�a cu doi bani (lingua romena)        

    - autor: Ion Creangă – (1 mai 1837 – 31 decembrie 1889, Romania) 

 

 Era o dată o babă și un moșneag. Baba avea o găina și moșneagul un cocoș. Găina babei se oua 

de  două ori pe zi și baba mânca o mulșime de ouă, iar moșneagului nu-i da nici unul. Moșneagul, într-o 

zi pierdu răbdarea și-i zise :   

    - Măi babă, mânaci ca în târgul lui Cremene. Ia dă-mi și mie niște ouă că să-mi prind pofta măcar.   

    - Da cum nu, zise baba, care era foarte zgârcită. Daca ai poftă de ouă bate și tu cocoșul tău să facă 

ouă, și-i mânca; că eu așa am bătut găina, și iată cum se ouă.   

    Moșneagul pofticios se ia după gura babei și de ciudă prinde iute și de grabă cocoșul și îi dă o 

bătaie bună, zicând:   

    - Na! ori te ouă, ori du-te de la casa mea, ca să nu mai strici mâncarea degeaba.   

    Cocoșul, cum scapă din mâinile moșneagului, fugi de acasă și umblă pe drumuri bezmetic. și cum 

mergea el pe drum, numai iacă găsește o pungușă cu doi bani de aur. și cum o găsește, o ia în clonș și se 

întoarce cu dânsa înapoi spre casa moșneagului. Pe drum, întâlnește o trăsură cu un boier și cu niște 

cocoane. Boierul se uită cu băgare de seamă la cocoș, vede în clontu-i o pungușă și zice vizitiului:   

    - Măi ! ia dă-te jos și vezi ce are cocoșul acela în plisc ?   

    Vizitiul se dă iute jos din trăsură și ia pungușă din clonșul cocoșului și o dă boierului. Boierul o 

pune în buzunar și pornește cu trăsură înainte. Cocoșul supărat nu se lasă ci se ia după trăsură, strigând 

neîncetat:   

    Cucurigu ! boieri mari Da�i pungu�a cu doi bani !   

    Boierul, enervat, când ajunse în dreptul unei fântâni, îi spune vizitiului:   

    - Măi! ia cocoșul acesta obraznic și aruncă-l în fântână aceea.   

    Vizitiul iarăși se dă jos din trăsură prinde iarăși cocoșul și-l aruncă în fântână. Cocoșul, văzând 

această mare primejdie, ce să facă ? Începe a înghiși apa și înghite și înghite toată apa din fântână... Apoi 

zboară de acolo afară și iarăși se ia în urmă trăsurii zicând :  

     Cucurigu ! boieri mari ! Da�i pungu�a cu doi bani !   

    Boierul, văzând aceasta s-a mirat cumplit și a zis :   



    - Mă! da al dracului cocoș e ăsta ! Ei lasă că te pedepsesc eu mai crestatule și pintenatule !   

    și cum ajunge acasă, zice unei babe de la bucătărie să ia cocoșul, să-l arunce într-un cuptor plin cu   

jăratic și să puie o lespede la gura cuptorului. Baba cam rea: face cum i-a zis stăpâna-său. Cocoșul, cum 

vede și astă mare nedreptate, începe a vărsa pe jăratec apa pe care a băut-o din fântână, până ce stinge focul 

de tot și se răcorește cuptorul. Apoi împinge lespedea de la gura cuptorului, iese și merge repede la 

fereastra boierului și începe a trânti cu ciocul în geamuri și a urla :   

    Cucurigu ! boieri mari ! Da�i pungu�a cu doi bani !    

    - Măi, că mi-am găsit beleaua cu dihania asta de cocoș ! zise boierul mirat. Vizitiu ! Aruncă cocoșul 

în cireada boilor și a vacilor, poate vreun buhai înfuriat o să-i vină de hac.  

    Vizitiul iarăși ia cocoșul și-l aruncă în cireadă ! Atunci, bucuria cocoșului ! Să-l fi văzut cum 

înghișea  la boi, la vaci și la vișei; a înghișit toată cireadă și a ieșit cu un pântece mare, mare cât un 

munte. Apoi iar vine la fereastră, întinde aripile în dreptul soarelui, de întunecă de tot casa boierului și 

iarăși începe :   

    Cucurigu ! boieri mari ! Da�i pungu�a cu doi bani !   

    Boierul, crapă de ciudă și nu știa ce să mai facă, cum să  scape de cocoș.   

    Mai stă boierul cât mai stă pe gânduri, până-i vine iarăși în cap una :   

    - Am să-l arunc cocoșul în vistieria cu bani, poate va înghiși vreo monedă și se va îneca. Atunci 

cocoșul înghite cu lăcomie toși banii și lasă lăzile pustii. Apoi iese și se duce la fereastra boierului și iar 

începe:   

    Cucurigu ! boieri mari ! Da�i pungu�a cu doi bani !   

    Acum după toate cele întâmplate, boierul, văzând că n-are ce să mai facă îi dă pungușa cu doi bani 

înapoi. Cocoșul o ia și bucuros se duce în treaba lui și lasă pe boier în pace.   

    Toate păsările din ograda boierului, văzând curajul cocoșului, s-au luat după dânsul de și se părea 

că e o nuntă și nu alceva; iar boierul întristat, se uită galeș cum se duceau și păsările sale, și zise oftând:   

    - Ducă-se toate, bine că am scăpat de belea, că nici lucru curat n-a fost aici !   

    Cocoșul, însă mergea șanșos, iar păsările după dânsul. și merge el cât merge, până ce ajunge 

acasă la moșneag și de la poartă începe a cânta: cucurigu!!!! cucurigu!!!   

    Moșneagul cum aude glasul cocoșului iese repede din casă și când își aruncă ochii spre poartă ce 

să vadă? Cocoșul sau era ceva de speriat; elefantul și se părea purice pe lângă acest cocoș ! și apoi în 

urmă lui veneau cârduri de păsări, care de care mai frumoase. Moșneagul văzând pe cocoșul sau așa de 



mare și înconjurat de atâta amar de galișe i-a deschis repede poarta. Atunci cocoșul i-a zis :   

    - Stăpâne, așterne un șol aici în mijlocul ogrăzii.   

    - Moșneagul, iute ca un sparnel, așterne șolul. Cocoșul, atunci se așeză pe șol, scutură puternic 

din   aripi, și îndată se umple ograda și livada moșneagului cu păsări și cirezi de vite, iar pe șol turnă o 

grămadă de galbeni care străluceau la soare, de-și luau ochii! Moșneagul, văzând aceste mari bogășii nu 

mai știa ce să facă de bucurie, sărutând mereu cocoșul și dezmierdandu-l.   

    Atunci iacă și baba venea nu știu de unde; și când a văzut una ca asta, îi sclipeau ochii în cap și 

pleznea de ciudă.   

    - Moșneagule - zise ea -  dă-mi și mie niște galbeni.   

    - Ba pune-și poftă-n cui, mai babo 1 Când și-am cerut ouă știi ce mi-ai răspuns? Bate acum și tu 

găina să-și aducă galbeni, că așa am bătut eu cocoșul, știi tu din a cui pricină... și iată ce mi-a adus !   

    Atunci baba se duce acasă și bate găina de-și venea să-i plângi de milă! Biata găina, cum scăpa din 

mâinile babei, fuge pe drumuri. și cum mergea ea pe drum, găsește și ea o mărgică și o înghite. Apoi, 

repede se întoarce acasă la babă, și începe de pe la poartă: cot, cot, cotcodac !!   

    Baba iese cu bucurie înaintea găinii. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă și se pune în 

cuibar și după vreun ceas de ședere sare de pe cuibar cotcodăcind. Baba atunci se duse in fugă să afle ce i-a 

făcut găina ... și când se uită în cuibar, ce să vadă ? Găina se ouase o mărgică!.... Baba când o vede că și-a 

bătut găina joc de dânsa, o prinde și-o bate, și-o bate până o omoară în bătaie! și așa baba cea zgârcita și 

nebună a rămas săracă lipită pământului. De acum a mai mâncat și răbdări prăjite în loc de ouă.  

    Moșneagul însă era foarte bogat. El și-a făcut case mari și grădini frumoase, și trăia foarte bine. 

Pe babă, de milă, a pus-o să aibă grijă de găini; iar pe cocoș îl purta în toate părșile cu dânsul, cu salbă de 

aur la gât și încălșat în ciubote galbene cu pinteni la călcâie de și se părea că-i un irod de cei frumoși, iar 

nu cocoș de făcut borș.   

  

 

 

 

 

 

            


