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Povestea iepurașului
Într-o poiană minunată, în zorii dimineții, iepurașul avea de gătit 8 ouă, dar nu are o tigaie în care să le 

prăjească.
Stă el, se gândește și își aduce aminte că Ursul are o tigaie.
Bucuros, pleacă spre bârlogul ursului să-i ceară tigaia cu împrumut!

Mergând … mergând, iepurașul se întreabă:

— Dacă ursul îmi cere în schimbul tigăii 2 oua? Hm…………
— Asta e, îi dau lui două ouă, mai rămân eu cu 6 și asta e, mi-ajung șase!



Merge iepurașul ce merge și se întreabă în sinea lui din nou:

— Dar dacă îmi cere 4 ouă?
— Asta nu-i bine deloc! Dar ce să fac, ursul este singurul din pădure care îmi poate împrumuta tigaia!
— Apoi, așa este în afaceri, câștigul se împarte jumate-jumate!
— Fie și așa, dacă-mi cere 4 ouă mai rămân și eu cu 4 și îmi ajung și patru până la urma! Oricum, nu este 

sănătos să mânânci prea multe ouă odată. Este bine și așa!

Mai avea puțin pâna a ajunge la bârlogul Ursului și-i mai veni iepurașului o nouă idee:

— Din ce-l cunosc eu pe urs, acesta va lua și pielea de pe mine, în plus, e și cam nesimțit, cred că o să-mi 
lase doar doua ouă!

— Of… Doamne și eu care aveam 8 ouă!
— Să ramân doar cu două ouă?
— Delicata situație! Asta e!
— Până la urmă decât să mor de foame, îi dau și lui 6 și eu sunt oricum mai mic răman cu două ouă!
— Aceste ouă o să-mi țină de foame astazi!

În sfârșit, Iepurașul ajunse în fața bârlogului!
Căzu din nou pe gânduri, era din ce în ce mai stresat, pentru că în tot acest timp el s-a gandit să-l împace și 

pe urs și pe el și a luat în calcul toate variantele posibile și a făcut fel și fel de presupuneri despre urs și despre 
ce o să vrea acesta. Dar nu-și pusese o singură întrebare……



— Dar dacă totuși ursul îmi cere toate ouăle?
— Ce fac?
— Hm… asta ar fi foarte delicat!

Își ia totuși inima în dinți și bătu la ușa ursului!

Ursul iese cu un zâmbet larg și spune:

— Iepurașule, ce bucurie să te văd. Nu te-am mai văzut de ceva vreme.
— Zi-mi Iepurasule, ce problema ai, cu ce te pot ajuta?

Iepurasul plin de nervi:

— Mai ursule, știi ceva?
— NU-MI MAI TREBUIE TIGAIA TA!

Apoi, iepurașul întoarce spatele și pleacă! Ursul rămase nedumerit în ușa bârlogului și privea cum iepu-
rașul se îndepărtează.

— Oare ce a vrut iepurașul de la mine?!


