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BURSUCEL ȘI  FRAȚII  LUIBURSUCEL ȘI  FRAȚII  LUI

Iată-ne din nou, dragi cititori, în pragul unei povești cu morală, așa 
cum ne-am obișnuit. De data aceasta este vorba de o întâmplare 

petrecută nu demult într-o pădure nu foarte deasă, dar cu mai multe 
familii de bursuci care trăiau într-o colonie, dacă îi putem spune așa.

Cele mai multe familii erau formate din mama bursuc, tatăl bursuc și 
vreo doi - trei puișori. În familia noastră erau patru puișori, trei mai mari 
și unul mai mic. Ei bine, totul frumos până aici, un tablou de poveste, 
însă lucrurile nu erau chiar așa. Bursucel, fiindcă așa îl chema pe cel 
mic, era tare supărat, cât era ziua de lungă și până noaptea era trimis 
la culcare. Nu înțelegea de ce el, cel mai mic, trebuie întotdeauna să 
asculte de cei mari și nu poate lua decizii de unul singur. Era tot timpul 
supravegheat și nicicând nu îl scăpau din ochi frații lui mai mari.
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- Mamă, te rog spune-mi de ce nu sunt lăsat niciodată singur și de 
ce trebuie, de fiecare dată, să fac ce îmi spun frații mei mai mari . Eu 
pot lua decizii de unul singur și îmi pot foarte bine purta de grijă, îi 
spunea de fiecare dată când avea ocazia, Bursucel mamei lui.

- Dragul mamei, vezi tu, pădurea este pe cât de frumoasă, pe atât 
de plină de pericole la tot pasul și tocmai din acest motiv frații tăi îți 
poartă de grijă.

Ca de fiecare dată, bursucelului pe o ureche îi intra și pe alta îi 
ieșea. Însă, într-o zi, a profitat de neatenția fraților lui și a fugit în 
necunoscutul pădurii care îl făcea atât de curios. Cu o desagă la brâu, 
mergea căutând pe cărare fructe sălbatice și insecte prietenoase.

- De ce m-or feri atât frații mei de plimbări lungi și frumoase în 
largul pădurii? Totul este verde și frumos, cerul curat, tot ce am nevoie 
pentru o zi superbă, își murmura Bursucel în timp ce culegea fragi de 
la marginea cărării.

Și cum mergea el așa, deodată, călcă pe un fier tare și își prinse 
piciorul într-o capcană pusă de braconieri. Speriat, Bursucel începu a 
țipa cât îl ținea gura:
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- Ajutor! Ajutor! Nu mă pot mișca! Ajutor! Dar nu era nimeni să îl 
audă. Din depărtare se auzeau câini lătrând și tropot de oameni.

Bursucel, din ce în ce mai speriat și rănit la picioruș, își dădu seama 
că tare bine ar fi fost să rămână lângă frații lui. Tot mai aproape se 
auzeau câinii și omul venind.

Înmărmurit de frică, Bursucelul se făcu mic și își închise ochii 
tocmai ca să nu vadă grozăvia ce avea să vină.

- Frățiorii mei, unde sunteți să mă puteți ajuta?, își tot repeta 
Bursucel în gând.
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Ca prin vis, frățiorii lui cei mari au apărut când nici nu se mai 
aștepta, dar și câinii omului erau aproape de locul capcanei.

Cu chiu cu vai au reușit să îi scoată piciorul rănit din capcană, l-au 
luat în brațe și au fugit spre casă.

Ajuns acasă, mama Bursuc l-a doctoricit și frații erau bucuroși că 
Bursucel a ajuns cu bine acasă.

După sperietura zdravănă trasă, se simțea vinovat față de familia lui.

- Vă rog să mă iertați, nu am vrut să vă faceți griji pentru mine, 
credeam că sunt destul de mare să îmi port singur de grijă.

- Sper din toată inima, puiul meu, că ai învățat ceva din această 
experiență. Noi îți vrem binele, tocmai de aceea erai mereu supravegheat 
de un adult.

Din acea zi, Bursucel a ascultat mereu de frații lui și de părinți.

MORALA:MORALA:

Să asculți întotdeauna de cuvântul părinților.

9



10


