
 

 

 

 

Bӑiatul care striga ,,lupul” 

  
      A fost odatӑ un baiat pӑstor care, plictisit sӑ stea de mereu 
veghe asupra oilor din sat ce pӑşteau pe paşunea de pe deal, şi-a 
spus cӑ se poate distra pe seama sӑtenilor. El a tras adȃnc aer in 
piept şi a strigat, "Lupul! Lupul! Lupul ne atacӑ oile!" 
 
       La auzul acestor zbierete, oamenii din sat au alergat cȃt au 
putut de repede pe deal pentru a-l ajuta pe bӑiat sӑ alunge lupul. 
Atunci, ȋnsӑ, cȃnd au ajuns pe pӑşune nu au zӑrit nici urmӑ de 
lup, iar baiatul a rȃs vӑzȃndu-le feţele buimӑcite. 
 
    "Nu striga "Lupul!", bӑiatule, atunci cȃnd nu iti sare ȋn ochi nici 
o astfel de jivina," i-au atras atenţia ţӑranii. Apoi, s-au ȋntors cu 
toţii, supӑraţi, ȋn aşezarea lor. 
 
    Ceva mai tarziu, bӑiatul a urlat iaraşi din toti rӑrunchii, "Lupul! 
Lupul! Lupul se repede asupra oilor!" Spre marea şi rӑutӑcioasa lui 
plӑcere, el i-a urmӑrit pe sӑtenii ce se repezeau ȋncӑ o datӑ spre 
deal pentru a-l ajuta sӑ alunge fiara. 
 
    Ţӑranii i-au atras atenţia iarӑşi, zicȃndu-i, "Nu mai urla fӑrӑ 
rost decȃt atunci cȃnd se ȋntȃmplӑ cu adevӑrat ceva rӑu! Nu striga 
"Lupul" atunci cȃnd nu este nici un lup prin preajmӑ." 
 

Bӑiatul nu a fӑcut ȋnsӑ decȃt sӑ rȃdӑ iarӑşi ȋn sinea lui 
privindu-i pe sӑtenii scoşi din sӑrite ce reveneau la casele lor. 
 
     Dupa o vreme, el a bӑgat de seamӑ cӑ se apropia de turma de 
oi un adevarat lup, aşa cӑ a sӑrit ȋn picioare şi a strigat din toate 
puterile, "Lupul! Lupul!"Ţӑranii, gȃndind cӑ este din nou o 
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pӑcӑlealӑ, nu s-au mai deranjat sa iasӑ din locuinţele lor. 
 
    La apusul soarelui, toatӑ lumea se ȋntreba de ce micul pӑstor nu 
s-a ȋntors ȋn sat cu oile. Vrȃnd-nevrȃnd, sӑtenii au urcat dealul si 
l-au gasit pe baiat plȃngȃnd amarnic. Printre sughiţuri, el a 
exclamat: "De data asta a fost cu adevӑrat un lup. Oile s-au risipit 
la vederea jivinei, iar eu v-am chemat iarӑşi şi iarӑşi. De ce nu aţi 
venit?" 
 
   Un bӑtrȃn l-a alinat pe bӑieţel ȋn vreme ce se intorceau spre 
sat..."Te vom ajuta sa gӑseşti oile, cȃte au rӑmas, mȃine 
dimineaţӑ," i-a spus el, ȋn timp ce ii punea un braţ  protector dupӑ 
umӑr. "Ȋnvaţӑ-te minte!  
 
(Morala) Nimeni nu crede un mincinos, chiar dacӑ spune adevӑrul!" 
*V-aţi gȃndit vreodatӑ ca mincinoşii nu trebuie neapӑrat pedepsiţi?  

Pedeapsa/ rӑsplata cea mai durӑ constӑ ȋn ȋnsӑşi urmarea faptelor lor: 

nimeni nu ȋi mai crede atunci cȃnd au cea mai mare nevoie de ajutor. 


