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Într-o căsuţă din pădurea de stejar, trăia un bătrânel împreună cu cocoşelul său. Cât era 

ziua de mare, bătrânelul umbla prin pădure să adune ciuperci, zmeură, mure, să hrănească 

păsărele şi animale, sau să taie lemne.  

Într-una din zile, pe când bătrânelul era plecat în pădure,Vulpiţa cea şireată s-a apropiat 

de căsuţa în care stătea cocoşelul, strigându-i: 

-Cocoşel, cocoşel cu creasta de mărgele, nu te plictiseşti să stai toată ziua singur în micuţa 

voastră casă? 

-Nu mă plictisesc, cum să mă plictisesc? Şi ştii de ce? Pentru că am mulţi prieteni aici: piţigoi, 

ciocănitori, vrăbiuţe care mă vizitează în fiecare zi, mulţumindu-mi că le dau deşteptarea în 

fiecare dimineaţă. 

-Dar tu nu ai mers niciodată singur prin pădure să-l vezi pe Moş Martin cu ursuleţii săi jucăuşi, 

să-l vezi pe Ariciul cel ţepos sau pe Riţa veveriţa cum se joacă printre copaci. E atâta distracţie în 

pădure! Nici nu-ţi dai seama ce pierzi, îi zise Vulpiţa cea şireată. 

Cocoşelul ascultă atent cele spuse, gândindu-se  că  i-ar plăcea şi lui să se joace prin 

pădure cu prietenii, dar îi promisese bătrânelului că va sta cuminte acasă. A doua zi, Vulpiţa cea 

şireată veni iar la căsuţa cocoşelului şi începu să-i strige: 

- Cocoşel, cocoşel cu creasta de mărgele, te aud în fiecare zi cântând acelaşi cântec minunat. 

Dacă şi penele tale sunt la fel de frumoase ca şi vocea, înseamnă că eşti cel mai frumos cocoş din 

lume. Pentru ca să mă conving, sari gardul ce-ţi împrejmuieşte căsuţa şi vino te rog mai aproape 

de mine, să-ţi văd mai bine penele. 

Cocoşelul mândru de el şi încântat de ce i-a  spus Vulpiţa cea şireată, fără să se gândească 

prea mult, fâlfâi din aripi, sări gardul şi ajunse lângă ea: 

- Ei, ce zici, aşa-i că penele şi creasta mea sunt minunate?? 

Aceasta prefăcându-se curioasă, se apropie, îi netezi penele şi creasta spunându-i: 

-Eşti cel mai frumos cocoşel din lume, aşa este, mi-am dat seama. Tare mi-ar plăcea să te vadă şi 

puiuţii mei. Vino te rog să ne vizitezi vizuina şi promit că te voi aduce înapoi acasă, înainte de a 

se întoarce bătrânelul tău. 



Cocoşelul încântat de vorbele vulpiţei, acceptă propunerea plecând împreună spre 

vizuină. Ajungând acolo, cocoşelul a fost închis într-o cămăruţă din vizuină şi lăsat acolo. Într-un 

târziu, Vulpiţa cea şireată îi deschise uşa, ca să vadă ce mai face şi să-i dea puţină apă. Atunci 

cocoşelul o întrebă: 

-  Vulpiţo, ce faci? De ce m-ai închis aici? Cum ne-a fost înţelegerea? Mi-ai promis că mă 

aduci înapoi acasă înainte de a se întoarce bătrânelul meu! 

- Ha, ha, cocoş prostuţ! Chiar crezi tot ce ţi se spune??? Chiar crezi că eşti cel mai frumos 

din lume, că ai creasta de aur? Ha, ha, ce glumă bună! 

- Dar eu am avut încredere în tine. Te rog, du-mă la căsuţa mea, la bătrânelul meu! 

- Ha, ha, prea târziu. Trebuia să asculţi de bătrânelul tau ! 

Vulpiţa cea şireată se şi gândea la masa copioasă pe care o va avea împreună cu familia 

sa. 

Sosind acasă, bătrânelul îşi strigă cocoşelul, îl caută peste tot, dar acesta era de negăsit. 

Alergă atunci la căsuţa piţigoiului să îl întrebe dacă nu a văzut cocoşelul, apoi la căsuţa 

ciocănitoarei, dar nimeni nu ştia nimic. Nimeni nu-l văzuse. Îngrijorat, bătrânelul se îndreptă 

spre căsuţele altor prieteni, care auzind de dispariţia cocoşelului, i-au spus: 

- Stai liniştit, te vom ajuta. Nu se poate să nu-ţi găsim cocoşelul. Ai încredere în noi! 

Imediat toţi au pornit să-l caute. Deodată, câteva păsărele care se jucau în apropierea vizuinei 

unde era închis cocoşelul şi care ştiau de dispariţia lui, i-au auzit strigătul. Într-un suflet au 

alergat să-şi anunţe prietenii pentru a-l putea salva. Bătrânelul împreună cu aceştia, au înconjurat 

vizuina, salvând cocoşelul. 

              În braţele bătrânelului, cocoşelul vesel s-a întors la căsuţa lor din pădure. Bunii săi 

prieteni l-au ajutat să scape de Vulpiţa cea şireată.   

De atunci cocoşelul a ascultat sfaturile bătrânelului, nu a mai părăsit niciodată curtea 

casei şi nu s-a mai încrezut în laudele aduse de străini. 

Sugestii pentru discuții: 

-Ți-a plăcut povestea ? Ce ți-a plăcut cel mai mult? 

-Crezi că a făcut bine cocoșelul  neascultând sfaturile bătrânelului ?  

 -Ce crezi că ar fi trebuit cocoșelul să facă atunci când Vulpiţa cea şireată i-a propus să plece 

împreună spre vizuina sa?   



-Cu cine ai vrea să fii prieten și cu cine nu ai vrea să fii prieten dintre personajele din poveste? 

De ce? 

-Ce crezi că a învățat cocoșelul din această întâmplare?  

-Ce ai învățat tu din această poveste? 


