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Bucle‑Aurii desfăcu încuietoarea şi intră. Fu surprinsă să 
descopere casa goală. Casa era foarte curată şi ordonată. Pe 

masă erau trei castroane: unul mare, unul mijlociu şi unul mic. 
Erau şi trei scaune: unul mare, unul mijlociu şi unul mic. Erau 

castroanele şi scaunele Tatălui Urs, Mamei Urs şi Puiului de Urs. 
De îndată ce văzu terciul, Bucle‑Aurii dori să‑l guste.

– Oooh! Mi‑e foame, zise ea.
Însă terciul din castronul mare al Tatălui Urs era încă prea 
fierbinte. Terciul din castronul Mamei Urs era prea rece. 

Bucle‑Aurii încercă terciul Puiului de Urs. Era tocmai bun, aşa 
că l‑a mâncat pe tot! După aceea, Bucle‑Aurii vru să se aşeze.
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Însă scaunul cel mare al Tatălui Urs era mult prea tare. 
Se aşeză pe scaunul mai mic, cel al Mamei Urs.

– Ăsta e prea moale! mormăi ea. Apoi încercă scăunelul 
Puiului de Urs. Nu era nici prea tare, nici pre moale, era 
perfect! Bucle‑Aurii se lăsă fericită pe spate, pe scăunelul 
Puiului de Urs. Dar fetița era mult prea mare. Scârțâind 

şi pârâind,  scaunul se rupse în bucăţi.
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Buf! Bucle‑Aurii căzu pe podea.
– Au! exclamă ea supărată. Mă doare tot corpul. 

Trebuie să mă întind. 
Aşa că Bucle‑Aurii urcă la etaj. Încercă patul mare 
al Tatălui Urs, dar era mult prea tare, iar patul mic 

al Mamei Urs era mult prea moale!
– Ăsta este foarte comod, oftă fetiţa aşezându‑se 

în pătuţul Puiului de Urs. Și adormi imediat.
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În scurt timp, cei trei ursuleţi se întoarseră  de la plimbare. 
– Sunt gata pentru micul dejun chiar acum, spuse Tata Urs.

Dar când ajunse la masă, strigă surprins:
– Cineva a mâncat din terciul meu!

– Cineva a mâncat şi din terciul meu, a spus Mama Urs.
– Cineva mi‑a mâncat tot terciul! strigă Puiul de Urs, 

arătându‑le castronul gol.
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