
 

 

 

 

 

 

 

      

          

 

                                      



                      

 

                                                   

                                 

 

Odată, un țăran a vrut sa-i încerce pe cei patru fii ai săi. I-a chemat dimineața la el și i-a dat fiecăruia 

câte o piersică. A plecat apoi la câmp lasându-i  să-și vadă de treburi și  să-și împartă ziua cum cred ei 

de cuviință. Seara însă, când s-a întors, i-a chemat pe toți patru în tindă  și l-a întrebat pe cel mai mare: 

- Spune-mi, ce-ai facut cu piersica ta ? 

- Ce să fac, tată, am mâncat-o și-ți mulțumesc . 

A fost tare bună. Am luat, apoi, sâmburele, l-am plantat în spatele casei, am udat locul și vreau  să 

crească acolo un piersic frumos și roditor. 

- Bine ai făcut, băiatul tatii, sunt sigur că tu o să ajungi un bun gospodar. Dar tu, îi zise celui de-al 

doilea, ce-ai făcut cu piersica ta ? 

- Am mâncat-o. A fost atât de bună, coaptă  și moale ….. 



- Și apoi ? 

- Păi , am aruncat sâmburele și m-am dus la mama să-i  mai cer câteva că tare bune erau. 

- Fiule, zise omul cu întristare în glas, ai grijă să nu ajungi un om lacom că: “lacomul mai mult 

pierde si leneșul mai mult aleargă”. Dar ție ți-a plăcut piersica, a fost bună? l-a întrebat țăranul și 

pe cel de-al treilea fiu al său. 

- Nu știu. 

- Cum nu știi, da’ce-ai făcut cu ea ? 

- Am vândut-o .M-am dus cu ea în târg  și am dat-o cu zece bani. Uite-i ! 

- Fiule, tu sigur o sa ajungi mare negustor, dar ai grijă că nu toate sunt de vânzare în viață: mai 

ales, nu ceea ce ai primit de la părinți. 

În sfârșit, țăranul l-a întrebat și pe  ultimul băiat, cel mai mic dintre toți. 

- Dar ție ți-a plăcut piersica ? 

- Nici eu nu știu, tată.  

- Cum, și  tu ai vândut-o ? 

- Nu, tată. Eu m-am dus în vizită la prietenul meu de peste drum, care e bolnav, și i-am dus-o 

lui.S-a bucurat mult pentru ea și mi-a mulțumit din suflet. 

Cu lacrimi în ochi, tatăl și-a luat copilașul pe genunchi și i-a spus: 

- Nu știu ce te vei face tu în viață, dar știu că, indiferent ce drum vei urma, vei fi un om bun și 

asta e tot ce contează. 
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Odată, un om stătea liniștit la masă, mâncând cu poftă din felurile pregatite. La picioare, s-a 

așezat câinele său.Uitându-se în ochii omului, câinele își spunea: “Dă  Doamne să manânce cu poftă 

stapânul  meu și, după ce s-o sătura, să-mi dea și mie o bucățică!” În acest timp, s-a apropiat și 

pisica. Văzându-l  pe om cum mănâncă și stând lângă piciorul lui  se gândea :” Dă Doamne să nu 

mai vadă  stapanul meu , doar o clipă, să-i pot fura mâncarea”! 

Câinele așteaptă să primească tot ce stăpânul ar fi vrut să-i  dea, cunoscând bunătatea stăpânului său. 

Pisica, însă, se gândea cum să poată fura, lăcomia îndemnând-o să nu se mulțumească cu ceea ce ar fi 

primit . 

Așa este și în viață. Unii dintre prietenii care ne înconjoară sunt asemenea câinelui, adică sunt gata 

să ne ajute la nevoie. Alții, însă, sunt asemenea pisicii : oricând cu un zambet pe buze, dar mereu cu 

răutate în suflet, asteptând doar prilejul să fure și să câștige ceva  de pe urma ta. 

Când ai în  preajma ta prieteni adevărați, bucură-te pentru ei și pentru prietenia voastră, când vezi, 

însă, că de tine se apropie și cei asemenea pisicii, nu-i alunga și nu te purta cu ei așa cum merită, ci 

roagă-te pentru ei și încearcă, prin bunătatea ta, să îi faci și pe  ei mai buni.”Sunteți supărați când un 

om este rău ? Iertați-l, ca să nu fie astfel doi oameni răi”   

(PARABOLE ….FRUMOS….BINE- Arhiva- Forum Roportal.) 



 

 

                         

 

Copilul își privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebă: 

- Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine? 

Bunicul  se opri din scris, zâmbi și-i  spuse nepotului: 

- E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este  creionul cu care scriu. Mi-

ar plăcea să fii ca el, când vei fi mare. 

Copilul  privi creionul mirat, fiindcă nu văzuse nimic special la el. 

- Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viața mea! 

- Totul depinde de felul cum privești lucrurile . 



Există cinci lucruri bune la un creion, pe care dacă reusim să le menținem vom fi totdeauna un om 

care trăiește în bună pace cu lumea. 

Primul lucru: poți sa faci ceea ce îți dorești, dar să nu uiți niciodată că există o mână care ne 

conduce pașii. Pe această mână o numim mâna lui Dumnezeu  si EL ne conduce  totdeauna  conform 

dorinței lui. 

Al doilea lucru : din când în când trebuie să mă opresc  din scris și să folosesc ascuțitoarea. Asta 

înseamnă un pic de suferință pentru creion, dar până la urmă va fi  Mai ascuțit. 

Deci, să știi că suporți unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun. 

Al treilea lucru : creionul ne da voie să folosim guma pentru a șterge ce era greșit . Trebuie să 

înțelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, orice greșeală corectată ne ajută să învățăm 

de ce am greșit. 

Al patrulea lucru: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de grafit 

din interior. Tot asa ingrijește-te de ce se întâmplă în sufletul tău. 

Și în sfârșit, al cincilea lucru pe care îl putem învăța de la creion este: creionul lasă totdeauna o 

urmă.Tot așa, să știi că tot ce faci în viața ta va lăsa urme, astfel că trebuie sa încerci sa fii un copil bun 

încât cei dragi să te poarte mereu în suflet. 

      (PARABOLE ….FRUMOS….BINE- Arhiva- Forum Roportal.) 

                    


