ANEXA 3
CIOBĂNAȘUL CARE A STRIGAT „LUPUL!”
A fost odată ca niciodată un ciobănaș care tare mai era plictisit de viața p care o ducea
la stână: „Sunt tare singur. Aici, la stână, la munte, nu e rost de nici un fel de distracție”. Zile
întregi s-a tot gânditce să facă să nu mai fie singur, să pună capăt plictiselii. „Am o idee!”, zise
el într-o zi. „Da, o să mă distrez de minune!”. Și de-ndată porni să alerge în jurul dealului din
preajma stânei, strigând cât îl țineau rărunchii:
- Lupul! Lupul! Un lup mare, flămând și fioros! Ajutați-mă! Veniți, vă rog, să mă
ajutați!”
- Lupul? Un lup? Vai nu, hai să dăm fuga să-l ajutăm pe bietul ciobănaș!”, se auziră
glasuri de peste tot, de la poalele dealului și din satele de prin prejur. Ca la un semn, toți se
repeziră să urce dealul, pentru a ajunge cât mai repede la ciobănaș.
Un bucătar aduse cu el o tigaie mare și adâncă.
- Ciobănașule, oile tale sunt tefere? Au scăpat cu viață?
O bătrânică a venit cu o mătură
- Te-ai luptat cu lupul, ciobănașule? Ești cumva rănit? Te-a rănit lupul?
Un fermier cunoscut pentru curajul său a adus cu el o furcă din acelea pe care el le
folosește în grajdul animalelor și-ncepu a striga amenințător.
- Stai pe loc, lupule! Îți vin eu de hac acușica!
După cum e lesne de înțe les, sătenii erau cu toții îngrijorați de soarta ciobănașului și a
oilor lui. Așa că toți s-au uitat de jur împrejur să-la ia în primire pe lup. Dar, ce să vezi? Nici
urmă de lup!
- Unde-i lupul?
- Ha, ha, ce lup? Care lup?
- Dar n-ai strigat tu „lupul”?
- Ha – ha, v-am prostit! Nu-i nici un lup pe-aici, nu-i vorba de nici un lup, am vrut să
vă păcălesc, atâta tot. A fost o glumă. Am vrut să mă distrez și eu puțin.
- Bine, dar ne-ai speriat rău de tot!
- Cu toții am alergat într -un suflet, să-ți venim în ajutor. Am urcat dealul atât de
repede că abia mai pot respira”, zise unul dintre săteni.
Supărați și dezamăgiți, sătenii s-au întors la casele lor.
A doua zi, plictiseala a pus din nou stăpânire pe ciobănaș, în singurătatea și pustietatea
vârfului de deal. „Ce bine m-am distrat ieri”, își zise, zâmbind în colțul gurii. „Ce de oameni au
fost aici ieri, a fost așa de bine. Ce bine M -am distrat. Ce-ar fi să-i chem din nou?”. Așa că a
început să alerge de acolo – acolo, strigând în gura mare:
Lupul! Lupul! Veniți repede! Ajutor! Ajutor!
Lupul?! A, nu, ne-a păcălit ieri, nu-l mai credem!
Dar s-ar putea să fie adevărat de data aceasta. Hai să mergem să-l ajutăm .
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Ajunși în vârful dealului sătenii s -au uitat îngrijorați în toate părțile, dar …, nici urmă
de lup.
- Unde-i lupul, cioobănașule?
- Lupul? Care lup? V-am prostit din nou. A fost o glumă. Am vrut doar să mă distrez.
Mă plictiseam singur, aici, în vârful dealului.
- Rușine să-ți fie, băiete, ți-ai bătut joc de noi!, au strigat sătenii mânioși, coborând
dealul spre casele lor.

Câteva zile mai târziu, însă, s-a întâmplat că a venit chiar lupul în carne și oase, cum se
spune, fioros, amenințător și pus pe fapte mari: să se-nfrupte cu niscaiva oi din stâna
ciobănașului.
- Ajutor, oameni buni! Ajutor! Lupul! Săriți! Vă rog, vă implor, ajutați-mă! E un lup
adevărat!
Sătenii nu l-au crezut de data aceasta. Îi minte din nou? Glumește iar? Ne prostește iar?
Ne-a păcălit de două ori deja. De data aceasta, nu-i mai sărim în ajutor. Ne minte, își râde de
noi, se gândiră sătenii.
„Ce bine”, își zise lupul. „Nimeni nu-i sare în ajutor. Ura!!! Oile sunt toate ale mele! O
să fie un ospăți pe cinste!
„Ce mă fac? Ce mă fac? Lupul îmi mănâncă toate oițele! Nimeni nu vine să mă ajute să
scap de lup! Ce-am făcut? De ce i-am păcălit pe săteni? M-am purtat prostește! Am luat totul în
glumă, pentru că am vrut să mă distrez, să nu fiu singur, să pun capăt plictiselii!”
Regretele ciobănașului veneau prea târziu. Îi părea atât de rău pentru gluma proastă de
a-i chema în ajutor pe bieții săteni când nu era cazul, când nici măcar nu era vorba de
amenințările unui lup adevărat. Dar acum totul este în zadar. Regretele vin prea târziu. Mult
prea târziu… .
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