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CARTEA CU POVEŞTI VOL I

Citeşte parabole, alegorii, povestiri cu tâlc, povestiri adevărate,

povestiri care te învaţă adevăruri despre viaţă! Lectură plăcută!
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COLECŢIILE O ZI BUNĂ

Ori de câte ori ai nevoie de un cadou de suflet

pentru tine sau cei dragi ţie.

=>   http://colectii-cd.ozibuna.net  

www.ozibuna.net – Bucură-te de viaţă!
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01. Creionul 

Foto: Kaptain Kobold @ Flickr

Copilul îşi 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 şi-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 intrigat, fiindcă nu vazuse nimic special la acesta.

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

- Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile. Există cinci calităţi la creion, pe 
care dacă reuşeşti să le menţii, vei fi totdeauna un om care trăieşte în bună pace 
cu lumea.

Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o Mână 
care  ne conduce paşii.  Pe  această  mână o  numim Dumnezeu  şi  El  ne  conduce 
totdeauna conform dorinţei Lui.
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A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris  şi  să folosesc 
ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă va 
fi mai ascuţit. Deci, să ştii să suporţi unele dureri, pentru că ele te vor face mai 
bun.

A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce era greşit. 
Trebuie să înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, ceea ce 
este important e faptul că ne menţinem pe drumul drept.

A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci 
mina de grafit din interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău.

Si, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. Tot aşa, să ştii 
că ceea ce faci în viaţa va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de 
fiecare faptă a ta.

de Paulo Coelho

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună
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02. Grădinarul şi discipolul 

Foto: Big Grey Mare @ Flickr

A fost odată un grădinar care era foarte priceput. Atât de priceput încât îi mersese 
vestea şi în ţinuturile învecinate, şi mulţi dintre părinţi îşi trimiteau odraslele la el 
ca să înveţe meşteşugul.

Grădinarul îi primea şi îi învăţa cu bucurie, iar discipolii săi reuşeau după un timp 
să cultive plante la fel de frumoase şi de sănătoase ca şi ale maestrului lor.

Într-o zi a venit la el un tânăr foarte dornic să înveţe arta grădinăritului. Bătrânul l-
a  primit,  l-a  pus  într-o  grupă  de începători  şi  s-au  apucat  de  treabă.  Cu  toţii 
munceau  cu  spor  şi  voie  bună,  iar  după  o  vreme au  început  să  apară  primele 
rezultate. Micile plăntuţe care se iveau din pământ erau la fel de frumoase şi de 
sănătoase ca şi cele ale grădinarului, cu o singură excepţie. Plantele îngrijite de 
tânărul nostru păreau bolnave şi neajutorate.

Deşi atât grădinarul cât îi tânărul le acordau o atenţie specială, răsadurile o duceau 
din ce în ce mai prost pe zi ce trecea.

Intrigat, bătrânul a luat o torţă şi s-a furişat lângă stratul respectiv după apusul 
soarelui, aşezându-se la pândă. Nu mult după miezul nopţii el a zărit o siluetă în 
întuneric apropiindu-se de strat. A aprins torţa şi a sărit din ascunziş surprinzându-l 
pe hoţ.

Mare a fost mirarea bătrânului când a văzut că cel prins era chiar discipolul, care 
neliniştit  de  evoluţia  plantelor  sale  venea  în  fiecare  noapte  să  verifice  dacă 
rădăcinile au mai crescut sau nu.
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03. Nu vei mai privi o ceaşcă de cafea la fel 

Foto: Ahmed Rabea @ Flickr

O tânără a mers la mama ei şi i-a povestit despre viaţa sa şi despre lucrurile grele 
pe care le are de înfruntat. Nu mai putea, vroia să se dea bătută. Se săturase să se 
tot lupte şi să se chinuie. Se părea că ori de câte ori reuşea să rezolve o problemă, 
alta nouă îşi făcea apariţia.

Mama ei o duse în bucătărie. A umplut 3 vase cu apă şi le-a pus pe fiecare la foc. În 
scurt timp apa din ele a început să fiarbă. În primul vas a pus morcovi, în al doilea 
ouă, iar în ultimul vas cafea macinată. Le-a lăsat să fiarbă fără să scoată nici o 
vorbă.

După 20 minute a oprit focurile. A pescuit morcovii şi i-a pus într-un bol. A scos 
afară ouăle şi le-a pus într-un bol. Apoi a scos cu un polonic şi cafeaua şi a pus-o în 
al treilea bol. Întorcându-se spre fata ei a întrebat-o:

“Spune-mi ce vezi?”

“Morcovi, ouă şi cafea”, a răspuns ea.

Mama ei a adus-o mai aproape şi a rugat-o să ia morcovii în mână şi să-i spună ce 
simte. Fata a făcut ce i se ceruse, şi a remarcat că aceştia sunt moi. Apoi mama ei 
a rugat-o să ia un ou şi să-l cureţe de coajă. Făcând aceasta, fata a observat că oul 
este acum tare. în final, mama a rugat-o să sorbească din cafea. Fata zâmbind a 
savurat o înghiţitură din cafeaua cu o aromă îmbietoare.
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Curioasă, a întrebat-o pe mama ei: “Ce înseamnă toate acestea, mamă?”

Mama ei i-a explicat că toate cele 3 lucruri au avut parte de aceeaşi adversitate, 
apa fiartă. Fiecare dintre ele a reacţionat însă diferit.

• Morcovii au fost la început tari, puternici şi neînduplecaţi. Dar apa fiartă 
i-a înmuiat şi au devenit slabi.

• Oul a fost fragil. Coaja lui subţire i-a protejat lichidul interior, dar după 
ce a fiert, conţinutul său s-a întărit.

• Boabele de cafea măcinate au fost unice. După ce au fost fierte, ele au 
schimbat apa.

“Care dintre ele eşti tu?” şi-a întrebat fiica. “Când adversitatea bate la uşa ta, tu 
cum răspunzi? Eşti un morcov, un ou sau un bob de cafea?”

Gândeşte-te şi tu: Care sunt eu?

• Sunt morcovul care pare puternic, dar durerea şi adversitatea mă fac să 
îmi pierd puterile, să devin fragil.

• Sunt oul care porneşte la drum cu o inimă maleabilă, care se schimbă cu 
căldura? Am un spirit fluid care după o moarte, o desparţire, probleme 
financiare sau alte greutăţi se aspreşte? Exteriorul meu e mereu acelaşi, 
dar în interior zace o inimă împietrită?

• Sau sunt precum boabele de cafea?  Atunci  când apele  devin fierbinţi 
reuşesc să schimb situaţiile din jurul meu şi să dau tot ce am mai bun din 
mine?

În timpurile în care întunericul şi eşecurile primează, te poţi ridica la un alt nivel? 
Cum faci faţă adversităţii? Eşti un morcov, un ou sau o boabă de cafea?

Poate că ai parte de destulă bucurie care să te facă dulce, de suficiente încercări 
care să te facă puternic, de suficientă tristeţe care să te facă uman şi de suficientă 
speranţă ca să te facă fericit.

Cei mai fericiţi oameni nu au neapărat cel mai bun sau cel mai mult din toate; dar 
ei ştiu să beneficieze din plin de tot ceea ce le apare în cale. Cel mai luminos viitor 
va avea întotdeauna la bază un trecut uitat, nu poţi înainta în viaţă până când nu 
laţi la o parte eşecurile şi suferinţele din trecut.

Atunci când te-ai născut, tu plângeai şi toţi cei din jurul tău râdeau. Trăieşte-ţi 
viaţa astfel încât la finalul ei tu să fii cel care râde şi toţi cei din jurul tău să 
plângă.
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04. Un geniu îşi ia rămas bun 

Foto: Light Knight @ Flickr

Gabriel García Márquez s-a retras din viaţa publică din motive de sănătate: cancer 
limfatic. Acum, se pare că boala s-a agravat din ce în ce mai mult. A trimis o 
scrisoare  de  rămas  bun  prietenilor,  cititorilor  şi  admiratorilor  lui,  şi  datorită 
Internetului acum este difuzată.

Îţi recomand s-o citeşti, întrucât acest scurt text scris de către unul dintre cei mai 
strălucitori latinoamericani din ultimii ani este mai mult decât mişcător.

“Dacă pentru o clipă Dumnezeu ar uita că sunt o marionetă din cârpă şi mi-ar dărui 
o  bucăţică  de  viaţă,  probabil  că  n-aş  spune tot  ceea  ce  gândesc,  însă  în  mod 
categoric aş gândi tot ceea ce zic.

Aş da valoare lucrurilor, dar nu pentru ce valorează, ci pentru ceea ce semnifică.

Aş dormi mai puţin, dar aş visa mai mult, înţelegând că pentru fiecare minut în 
care închidem ochii, pierdem şaizeci de secunde de lumină. Aş merge când ceilaţi 
se opresc, m-aş trezi când ceilalţi dorm. Aş asculta când ceilalţi vorbesc şi cât m-aş 
bucura de o îngheţată cu ciocolată!

Dacă Dumnezeu mi-ar face cadou o bucăţică de viaţă, m-aş îmbrăca foarte modest, 
m-aş întinde la soare, lăsând la vederea tuturor nu numai corpul, ci şi sufletul meu.
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Doamne Dumnezeul meu dacă aş avea inimă, aş grava ura mea peste ghiaţă şi aş 
aştepta până soarele răsare. Aş picta cu un vis al lui Van Gogh despre stele un 
poem al lui Benedetti, şi un cântec al lui Serrat ar fi serenada pe care i-aş oferi-o 
lunii. Aş uda cu lacrimile mele trandafirii, pentru a simţi durerea spinilor şi sărutul 
încărnat al petalelor…

Dumnezeul meu, dacă aş avea o bucăţică de viaţă… N-aş lăsa să treacă nici o zi 
fără să le spun oamenilor pe care îi iubesc, că îi iubesc. Aş convinge pe fiecare 
femeie  sau  bărbat  spunându-le  că  sunt  favoriţii  mei  şi  aş  trăi  îndragostit  de 
dragoste.

Oamenilor le-aş demonstra cât se înşală crezând că nu se mai îndrăgostesc când 
îmbătrânesc, neştiind că îmbătrânesc când nu se mai îndrăgostesc! Unui copil i-aş 
da aripi, dar l-aş lăsa să înveţe să zboare singur. Pe bătrâni i-aş învăţa că moartea 
nu vine cu bătrâneţea, ci cu uitarea. Atâtea lucruri am învăţat de la voi, oamenii… 
Am învăţat că toată lumea vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă fără să bage de 
seamă că adevărata fericire rezidă în felul de a-l escalada. Am învăţat că atunci 
când  un  nou  născut  strânge  cu  pumnul  lui  micuţ,  pentru  prima  oară,  degetul 
părintelui, l-a acaparat pentru întotdeauna.

Am învăţat că um om are dreptul să se uite în jos la altul, doar atunci când ar 
trebui să-l ajute să se ridice. Sunt atâtea lucruri pe care am putut să le învăţ de la 
voi, dar nu cred ca mi-ar servi, deoarece atunci când o să fiu băgat în interiorul 
acelei cutii, înseamnă că în mod neferecit mor.

Spune întotdeauna ce simţi şi fă ceea ce gândeşti. Dacă aş ştii că asta ar fi ultima 
oară  când  te  voi  vedea  dormind,  te-aş  îmbrăţişa  foarte  strâns  şi  l-aş  ruga  pe 
Dumnezeu să fiu păzitorul sufletului tău. Dacă aş ştii că asta ar fi ultima oară când 
te voi vedea ieşind pe uşă, ţi-aş da o îmbrăţişare, un sărut şi te-aş chema înapoi să-
ţi dau mai multe. Dacă aş ştii că asta ar fi ultima oară când voi auzi vocea ta, aş 
înregistra fiecare dintre cuvintele tale pentru a le putea asculta o dată şi încă o 
dată până la infinit. Dacă aş ştii că acestea ar fi  ultimele minute în care te-aş 
vedea, aş spune “te iubesc” şi nu mi-aş asuma, în mod prostesc, gândul că deja 
ştii.

Întotdeauna există ziua de mâine şi viaţa ne dă de fiecare dată altă oportunitate 
pentru a face lucrurile bine, dar dacă cumva greşesc şi ziua de azi este tot ce ne 
rămâne, mi-ar face plăcere să-ţi spun cât te iubesc, că niciodată nu te voi uita.

Ziua de mâine nu-i este asigurată nimănui, tânăr sau bătrân. Azi poate să fie ultima 
zi când îi vezi pe cei pe care-i iubeşti. De aceea, nu mai aştepta, fă-o azi, întrucât 
dacă ziua de mâine nu va ajunge niciodată, în mod sigur vei regreta ziua când nu 
ţi-ai făcut timp pentru un surâs, o îmbrăţişare, un sărut şi că ai fost prea ocupat ca 
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să le conferi o ultimă dorinţă. Să-i menţii pe cei pe care-i iubeşti aproape de tine, 
spune-le la ureche cât de multă nevoie ai de ei, iubeşte-i şi tratează-i bine, ia-ţi 
timp să le spui “îmi pare rău”, “iartă-mă”, “te rog” şi toate cuvintele de dragoste 
pe care le ştii.

Nimeni  nu-şi  va  aduce  aminte  de  tine  pentru  gândurile  tale  secrete.  Cere-i 
Domnului tăria şi înţelepciunea pentru a le exprima. Demostrează-le prietenilor tăi 
cât de importanţi sunt pentru tine.”
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05. Patul de lângă fereastră

Foto: Grant MacDonald-AWAY @ Flickr

Povestea  următoare  este  despre  doi  bărbaţi  grav  bolnavi,  imobilizaţi  la  pat, 
împărţind aceeaşi cameră de spital. Unuia dintre ei i se permitea să stea aşezat în 
fiecare zi câte o oră pentru a facilita drenarea fluidului din plămâni. Patul său era 
poziţionat în dreptul singurei ferestre din cameră.

Celălalt  bărbat  era  imobilizat  în  poziţie  culcată  şi  îi  era  inaccesibilă  ipotetica 
privelişte pe care o oferea unica fereastră.

Cei doi nu aveau altceva de făcut decât să stea de vorbă. Şi vorbeau la nesfârşit: 
despre soţiile lor, despre carierele lor, despre serviciul militar şi despre locurile în 
care îşi petreceau vacanţele. În fiecare după-amiază, cel căruia i se permitea să 
stea aşezat, îi descria celuilalt ceea ce vedea afară.

Omul care nu putea privi pe fereastră ajunsese să trăiască pentru ora aceea din zi 
când i se descria în amănunţime ce se întâmplă în afara spitalului. Perspectiva sa 
se lărgea şi căpăta substanţă datorită acestei descrieri. Fereastra pare-se că dădea 
spre un parc cu un minunat lac. O mulţime de raţe sălbatice şi lebede îşi găsiseră 
cămin în acel lac iar copiii se jucau lansând în apă bărci în miniatură. Îndrăgostiţii 
se plimbau îmbrăţişaţi admirând florile în toate culorile curcubeului ce creşteau 
din belşug în parc. Copaci seculari mărgineau aleile iar pe cer se profilau clădirile 
oraşului ce se vedeau în depărtare.
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Omul de la fereastră povestea cu voce domoală şi cu detalii minuţios alese tot ce 
parcul  îi  dezvăluia.  Celălalt  se  lăsa  purtat  de  povestire  închizând  ochii  şi 
imaginându-şi  toate  scenele.  Într-o  după-aminază  călduţă  omul  de  la  fereastră 
povesti despre parada care tocmai trecea prin parc.

Deşi  bolnavul  imobilizat  nu putea  auzi  muzica,  reuşea să  îşi  imagineze clovnii, 
carele alegorice, caii impodobiţi şi maşinile decorate de sărbătoare.

Zilele treceau iar omul ce nu putea privi pe fereastră începu să fie invidios pe şansa 
celuilalt.  Aprecia  efortul  celui  de  la  fereastră  de  a-i  descrie  în  detaliu  ce  se 
întâmplă  afară,  dar  şi-ar  fi  dorit  să  fie  el  cel  care  putea  admira  priveliştea. 
Începuse să îşi antipatizeze colegul de cameră şi, în cele din urmă, ajunsese să-şi 
dorească cu disperare să fie el aşezat în locul aceluia.

Într-o dimineaţă, infirmiera ce îi avea în grijă constată că bolnavul de la fereastră 
murise  liniştit  în  somn. Cu tristeţe,  cheamă asistenţii  să  ia  trupul  neînsufleţit. 
Curând după aceea, bolnavul ce tânjea după patul de lângă geam întrebă dacă nu 
poate fi mutat în locul pe care şi-l dorise atât.

Infirmiera îl transferă imediat şi se asigură că stă confortabil apoi îl lăsa singur. 
Încet şi cu mare greutate bolnavul nostru reuşi să se proptească într-un cot şi să 
încerce să arunce o primă privire afară. În sfârşit se putea bucura nemijlocit de 
priveliştea de afară!

Se căzni să se întoarcă şi privi pe fereastră. În locul parcului nu era decât un zid 
gol!  Sună infirmiera şi  o intrebă: “Cum se face că omul acela,  colegul  meu de 
cameră, vedea un parc şi un lac şi îmi descria totul atât de fidel? Cum putea să îmi 
spună despre frumuseţe şi dragoste când, de fapt, el nu putea vedea decât un zid 
vechi din cărămidă?”.

Sora îi răspunse surprinsă: “Vai! Nu ştiai că bietul tău coleg de cameră era orb? Nu 
putea vedea nici măcar zidul darămite altceva”. Apoi adăugă tristă: “Poate voia 
doar să te încurajeze”.

Ai auzit o poveste mai emoţionantă decât asta? Ai simţit vreodată ceva asemănător 
sentimentelor pe care această povestire le invocă?

Dacă trăieşti fiind preocupat obsesiv de ceea ce au alţii şi tu nu ai, cu siguranţă vei 
rata bucuria de a primi ceea ce alţii încearcă să îţi dăruiască. Aşa că e mai bine să 
lupţi pentru ceea ce-ţi doreşti tu şi să nu mai ţii cont de ceea ce zic cei din jur.

Ai  simţit  vreodată  invidie  cruntă  faţă  de  o  persoană  căreia  ai  fi  vrut  să  îi  iei
locul? Ai fost vreodată dezamăgit - poate ceva care ai crezut că va fi minunat, s-a 
dovedit  ulterior  a fi  mult  mai puţin de atât?  Ai  primit  vreodată încurajări  fără 
rezerve şi nu ai apreciat la acel moment importanţa lor?
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06. Privirea lui Isus 

Foto: Cesar R. @ Flickr

În Evanghelia după Luca scrie:

Dar Petru a spus: „Omule, nu ştiu despre ce vorbeşti”. În acel moment, chiar în 
timp ce vorbea, un cocoş a cotcodăcit, iar Domnul s-a întors şi a privit drept spre 
Petru… iar Petru a ieşit afară şi a plâns.

M-am  înţeles  întotdeauna  bine  cu  Domnul.  Conversez  tot  timpul  cu  el,  îi 
mulţumesc, îi implor adevărul.

Dar am avut întotdeauna sentimentul că doreşte să-l privesc în faţă… Iar eu nu pot. 
Chiar şi când îi vorbesc, mă uit în altă parte atunci când simt că el mă priveşte 
direct. Mă tem de fiecare dată că voi descoperi o acuzaţie nerostită în ochii săi, 
pentru vreun păcat nemărturisit. Sau poate vreo cerere: poate că aşteaptă ceva de 
la mine.

Într-o zi, mi-am adunat tot curajul şi l-am privit în ochi! Nu exista nici o acuzaţie, 
nici o cerere. Singurul mesaj pe care îl puteai citi în ochii lui era: „Te iubesc”.

La fel ca şi Petru, am ieşit afară şi am plâns.

Anthony de Mello, Cântecul păsării
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07. Picătura şi oceanul 

Foto: limowreck666 @ Flickr

A fost odată ca niciodată un copil care l-a intrebat pe tatăl său:

- Care este lucrul care mă separă de adevăr?

Tatăl i-a răspuns:

- Nu eşti singurul care este separat de adevăr, mai sunt şi alţii. Îţi voi spune câteva 
poveşti care îţi vor părea simple. Trebuie să te gândeşti la ele până când le vei 
înţelege şi vor căpăta pentru tine proporţii uriaşe… şi chiar mai departe, până vor 
deveni din nou simple.

Prima poveste:

A fost odată ca niciodată o picătură într-un Ocean. Ea spunea că Oceanul nu există. 
Tot astfel se întâmplă cu mulţi oameni. Trăiesc în interiorul creaţiei divine şi spun 
că nu există divinitate.

A doua poveste:

- Vreau să fiu liberă! spuse picătura de apă din mijlocul Oceanului, şi oceanul în 
compasiunea sa a ridicat-o la suprafaţă.
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- Vreau să fiu liberă! spuse din nou picătura de apă şi soarele auzindu-i glasul o 
aşeză într-un nor.

- Vreau să fiu liberă! spuse picătura încă o dată şi norul o eliberă iar aceasta căzu 
din nou în Ocean.

A treia poveste:

O  picătură  intelectuală  este  o  picătură  intelectuală,  dar  nu  mai  aparţine 
Oceanului.

A patra poveste:

- Nici o picătură nu are nici o valoare, spuse picătura din mijlocul Oceanului.

A cincea poveste:

- Există un lucru de care mi-am dat seama: fără îndoială, eu sunt mai importantă 
decât Oceanul!

A şasea poveste:

- Nu voi putea niciodată să ajung la Ocean! spuse picătura din Ocean.

A şaptea poveste:

- Oh, ce-mi pasă mie de Ocean! spuse picătura din Ocean.

A opta poveste:

Era odată o  picătură care-şi  regreta soarta:  la  urma urmei,  ea  era  în  mijlocul 
Oceanului şi nu ştia nimic despre Ocean…

A noua poveste:

O picătură din Ocean chema toate celelalte picături să i se alăture pentru a se 
răscula împotriva Oceanului.

A zecea poveste:

- Prin puterea cu care am fost investită, spuse picătura din Ocean, toate cele care 
nu gândiţi ca mine, de astăzi sunteţi excluse din Ocean.
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A unsprezecea poveste:

-Tu te afli în mijlocul iubirii mele, îi spuse Oceanul picăturii de apă. Dar picătura 
nu auzi Oceanul pentru că era plină de iubire pentru altă picătură.

A doisprezecea poveste:

- Dacă aş putea cuprinde, gândi o picătură, fiecare picătură cu dragostea mea… 
atunci aş deveni Oceanul!

Cum  gândi  aceasta,  picătura  începu  să  reverse  dragostea  sa  asupra  tuturor 
picăturilor,  pe rând. Dar era o picătură care îi  făcuse un mare rău şi  deşi  era 
capabilă de o mare iubire, picătura nu putu să o ierte.  Şi pentru că nu putu să-şi 
reverse dragostea sa asupra acesteia nu putu să devină Oceanul.

Copilul îl întrebă pe tatăl său:

- A existat vreodată o picătură care a devenit Oceanul?

Şi tatăl său îi spuse ultima sa poveste:

Era  odată  o  picătură  care  căuta  pacea  Oceanului,  care  căuta  profunzimea 
Oceanului.  Dorinţa  îi  era  mare  şi  puterea  de  iertare  îi  era  mare…  şi  deodată 
Oceanul îi spuse:

- Tu şi cu mine, noi suntem una!

Şi  Oceanul  îşi  deschise  larg  braţele  şi  îmbrăţişă  picătura,  şi  tot  ce  aparţinea 
Oceanului deveni şi al picăturii. Ea se pătrunse de pacea Oceanului, se întinse pe 
toată suprafaţa Oceanului şi prin profunzimea sa deveni salvarea lumii.

- Află astfel, copile, că Oceanul este plin de iubire pentru cei ce-l iubesc şi că-i 
primeşte în măreţia sa pe toti cei ce o doresc cu adevărat.

- Dar ce se va întâmpla dacă o astfel de picătură devine murdară?

Tatăl râse din toată inima şi spuse:

- O picătură nu poate deveni atât de murdară încât oceanul să nu o poată curăţa…

Sursa: www.damaideparte.ro
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08. Pentru că sunt aici

Foto: bmooneyatwork @ flickr

Un ţăran bătrân îşi lucra pământul, pe o căldură dogoritoare.

Un tânăr trecu pe lângă el şi îl întrebă:

“Câţi ani ai?”

“77″, i-a răspuns bătrânul.

“Mulţi  înainte.  E o  vârstă venerabilă.  Dar de ce mai lucrezi  încă pământul?”  îl 
întrebă mirat tânărul.

“Păi, pentru că sunt aici!”

“Şi cum de lucrezi pe o căldură ca aceasta?”

“Pentru că soarele e acolo!”

Într-adevăr, cât suntem pe pământ trebuie să facem ce avem de făcut, şi cele “de 
musai” cum zicem noi ardelenii, şi cele de plăcere. Şi dacă tot suntem aici, haide 
să punem suflet în ceea ce facem şi să renunţăm să ne mai văietăm atunci când 
lucrurile nu sunt aşa cum am prefera noi să fie.
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09. Magicianul 

Foto: Darwin Bell @ Flickr

Houdini  a fost cel  mai mare magician al  timpului  său. El  a fost  şi  un fantastic 
spărgător de lacăte . Susţinea că poate evada din orice celulă din lume în mai puţin 
de o oră.

Într-un mic oraş din Marea Britanie a fost construită o închisoare nouă, iar Houdini 
a fost provocat să încerce să evadeze. Cum acestuia îi plăceau şi provocările şi 
banii, a acceptat propunerea.

Când a sosit ziua cea mare, o mulţime de oameni şi reprezentanţi media se aflau la 
faţa locului.  Houdini  a  păşit  încrezător  în  celulă  şi  uşa a fost  închisă.  Şi-a  dat 
imediat jos haina şi s-a apucat de treabă. Îşi ascunsese în curea o bucată de oţel 
flexibil şi dur, lungă de 25 de centimentri, pe care apoi a folosit-o pentru a încerca 
să deschidă încuietoarea.

După 30 de minute încrederea i-a dispărut. După o oră era scăldat în transpiraţie. 
După 2 ore Houdini pur şi simplu s-a prăbuşit peste uşă, care s-a deschis imediat. 
De fapt uşa nu fusese niciodată închisă decât în imaginaţia marelui magician.

Morala: Uşa nu a fost închisă decât în mintea lui Houdini, dar acesta a acţionat ca 
şi  cum ar fi  avut de învins o mie de lăcate. Aidoma lui Houdini,  şi  noi suntem 
prizonierii propriei minţi. Pentru a evada din “închisoarea mentală”, trebuie mai 
întâi să realizăm şi să acceptăm acest lucru şi apoi să găsim căi prin care să ne 
eliberăm.
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10. Destinul 

Foto: _mpd_ @ Flickr

În timpul unei bătălii cruciale, un general a hotărât să atace, cu toate că armata sa 
era cu mult depăşită numeric de cea inamică. El era încrezător în victorie, dar 
oamenii săi erau cuprinşi de îndoială. În drum spre câmpul de luptă s-au oprit la un 
altar. După ce s-a rugat împreună cu soldaţii săi, generalul a scos o monedă şi a zis:

“Voi arunca acum moneda. Dacă nimereşte capul vom câştiga, dacă e pajura vom 
pierde. Acum e mometul pentru ca destinul să ni se arate.”

Zis şi făcut. A aruncat moneda în aer. Toţi aşteptau cu nerăbdare să vadă ce le-a 
hotărât  soarta. A ieşit  capul.  Soldaţii  au răsuflat  uşuraţi.  Plini  de încredere au 
atacat armata inamică şi au ieşit victorioşi.

După bătălie un locotenent remarca: “Nimeni nu poate schimba destinul!”

“Într-adevăr!” i-a replicat generalul şi i-a arătat locotenentului moneda. Aceasta 
avea capul pe ambele părţi.
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11. Bunăstare, succes sau iubire 

foto: serdir @ flickr

O femeie iese din casă şi vede 3 moşnegi cu barbă albă stând în faţa casei. Nu-i 
cunoştea, dar văzându-i supăraţi îi invită în casă să mănânce ceva.

“Soţul tău este acasă?” – întreabă ei.

“Nu, este ieşit.”

“Atunci nu putem intra.” – răspunseră ei.

Seara când soţul se întoarce acasă ea îi povesteşte despre cei trei moşnegi… 

“Du-te şi spune-le că am venit şi pofteşte-i înăuntru”

Femeia se duce şi îi invită.

“Nu putem intra toţi în casă”, răspunseră ei.

“Cum aşa?” întreabă ea.
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Unul dintre moşnegi îi explică: “Eu sunt BUNĂSTARE, el este SUCCES iar celălalt 
este IUBIRE. Acum du-te şi întreabă-l pe soţul tău care dintre noi să vina în casă.”

Femeia intră în casă şi îi spune soţului, care se bucură.

“Ce bine! În acest caz invită-l pe BUNĂSTARE să ne umple casa cu bunăstare!”

Soţia nu a fost de acord. “De ce să nu-l invităm pe SUCCES?”

Nora îi ascultă dintr-un colţ al casei. “N-ar fi mai bine să-l invităm pe IUBIRE? Casa 
noastră ar fi atunci plină de iubire!” – a sugerat nora.

“Hai să ne ghidăm după sfatul norei”, îi zice soţul soţiei.

“Du-te afară şi invită-l pe IUBIRE să ne fie oaspete.”

Femeia iese afară şi întreabă:

“Care dintre voi este IUBIRE? Pe el îl invităm să ne fie oaspete.”

IUBIRE porneşte înspre casă. Odată cu el  se pornesc în  urma lui  şi  ceilalţi  doi. 
Surprinsă femeia întreabă:

“L-am invitat doar pe IUBIRE. Cum de veniţi şi voi cu el?”

Cei trei moşnegi replicară:

“Dacă l-ai fi invitat pe BUNĂSTARE sau pe SUCCES, ceilalţi ar fi rămas pe loc, dar 
de vreme ce l-ai invitat pe IUBIRE, unde merge el mergem şi noi. Unde este IUBIRE 
este şi BUNĂSTARE şi SUCCES!!”

DORINŢA NOASTRĂ PENTRU TINE…

• Unde este durere, îţi dorim pace şi fericire.

• Unde sunt îndoieli personale, îţi dorim reînnoirea încrederii în abilitatea ta de-a 
trece peste greutăţi.

• Unde  este  oboseală  sau  blazare,  îţi  dorim  înţelegere,  răbdare  şi  puteri 
reînnoite.

• Unde este frică, îţi dorim iubire şi curaj.
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12. Capcana 

foto: Felipe Morin @ flickr

Era un sat mereu atacat de mistreţi. În fiecare zi vierii sălbatici intrau în sat şi 
făceau mare tărăboi căutându-şi hrana. Sătenii au încercat diferite metode pentru 
a lupta şi a-i vâna, dar fără prea mult noroc.

Într-o zi, un inţelept veni să-l sfătuiască pe mai marele statului. Acesta le-a spus 
sătenilor să îi asculte întocmai sfaturile şi instrucţiunile. Deznădăjduiţi, sătenii au 
acceptat. Înţeleptul le-a spus sătenilor să adune mâncarea din toate gospodăriile şi 
să o pună în mijlocul unui câmp. Ei i-au urmat sfatul şi îndată au văzut sute de 
mistreţi apropiindu-se de locul unde fusese pusă mâncarea.

Mistreţii au fost îngrijoraţi iniţial, dar odată ce au luat o înghiţitură, au prins curaj 
şi  s-au  întors  în  zilele  următoare.  În  fiecare  zi,  sătenii  puneau  cât  mai  multă 
mâncare iar mistreţii veneau acolo să mănânce. După un timp, înţeleptul spuse 
oamenilor să ridice 4 stâlpi mari în colţurile câmpului. Mistreţii erau prea ocupaţi 
să mănânce şi n-au observat.

După câteva săptămâni mistretii aveau deja obiceiul de a veni să mănâce mâncarea 
pusă de săteni. Înţeleptul a pus apoi oamenii să împrejmuiască cu un gard câmpul 
şi să facă o poartă mare pe unde să poată intra mistreţii să mănânce. În cele din 
urma sătenii au reuşit să facă gardul şi au închis poarta prinzând mistreţii înăuntru. 
Mistreţii fuseseră învinşi în final.
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Morala:

Obiceiurile pot fi dezvoltate cu uşurinţă şi dificil de descotorosit.

Mistreţii  au fost prinşi datorită lăcomiei  lor de a obţine hrana fără efort. Ei au 
devenit aşa de încrezători şi s-au complăcut în situaţia aceasta.

Nici nu şi-au dat seamă că sunt prinşi în cursă.

Majoritatea  dintre  noi  suntem asemeni  mistreţilor  deoarece  devenim la  fel  de 
încrezători în ocupaţiile şi afacerile noastre dar nu ne dăm seama că într-un fel sau 
altul cădem şi noi în capcană.

Căutăm siguranţa mai mult decât libertatea.
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13. Noroc sau ghinion 

foto: Fort Photo @ clickr

Trăia odată într-un sat un bătrân foarte sărac. El avea însă un cal foarte frumos. 
Atât de frumos încât lordul din castel vroia să i-l cumpere. Dar bătrânul l-a refuzat 
spunându-i:

“Pentru mine acest cal nu este un simplu animal. El imi este prieten. Cum aş putea 
să îmi vând prietenul?”

Dar, într-una din zilele următoare, când bătrânul a mers la grajd, a văzut că i-a 
dispărut calul.

Toţi sătenii i-au spus “Ţi-am spus noi! Trebuia să îi vinzi calul lordului. Dacă nu ai 
acceptat el ţi l-a furat! Ce mare ghinion.”

“Ghinion sau noroc, zise bătrânul, cine ştie?”

Toţi au râs de el. După 15 zile însş calul s-a întors. Şi nu era singur, avea în spate o 
mulţime de cai sălbatici. El a scăpat din grajd, a curtat o tânără iapă şi, când s-a 
întors, restul cailor s-au luat după el.

“Ce mai noroc!” strigară sătenii.
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Bătrânul, împreună cu fiul său, a început să îmblânzească acei cai noi veniţi. Dar, o 
săptămână  mai  târziu,  fiul  bătrânului  şi-a  rupt  piciorul  în  timp  ce  încerca  să 
dreseze unul dintre cai.

“Ghinion!” îi ziseră prietenii bătrânului. “Ce ai să te faci acum, fără ajutorul fiului 
tău? Tu eşti deja în pragul sărăciei!”

“Ghinion, noroc, cine poate şti?” le răspunse bătrânul.

După câteva zile  de la  tragicul  accident,  soldaţii  lordului  trecură prin  sat  şi  îi 
obligară  pe  toţi  flăcăii  să  li  se  alăture.  Doar  fiul  bătrânului  a  scăpat  datorită 
piciorului său rupt.

“Ce noroc pe tine!” strigară vecinii. “Toţi copiii noştri au fost dusâşi în război, doar 
tu ai avut şansa să îl păstrezi lângă tine. Fiii noştri ar putea fi ucişi.”

Bătrânul le răspunse: “Ghinion, noroc… cine poate şti?”

Viitorul vine către noi bucăţică după bucăţică, puţin câte puţin. Nu ştim niciodată 
ce ne aşteaptă. Dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă va fi mereu loc pentru o 
nouă şansă şi vom putea fi mai fericiţi.

Sursa: Christian H. Godefroy - http://www.club-positif.com

“Ţine minte că fericirea nu depinde de ce eşti sau de ce ai, ci doar de ceea ce 
gândeşti.” - Dale Carnegie

“Mulţumirea aduce fericire chiar şi săracului, nemulţumirea aduce sărăcie chiar şi 
bogatului” - Confucius
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14. Fiecare zi trăită e o zi deosebită 

foto: iko @ flickr

Această povestioară te va ajuta să reflectezi. Continuă să citeşti, merită efortul.

Un prieten a deschis sertarul dulapului soţiei sale şi a ridicat un pachet învelit în 
hârtie de mătase:

- Acesta - a spus - nu este un simplu pachet, e lenjerie.

A aruncat hârtia de împachetat şi a observat mătasea rafinată şi dantela.

- Ea a cumparat această lenjerie prima dată când am fost la New York, acum 9 ani. 
Nu a folosit-o  niciodată.  A păstrat-o pentru  o ocazie  deosebită.  Bine… cred că 
aceasta este ocazia.

S-a apropiat de pat şi a aşezat lejeria lângă celelalte haine pe care urma să le ducă 
la pompele funebre. Soţia lui tocmai murise. Întorcându-se spre mine îmi spuse:

-  Nu  păstra  nimic  pentru  o  ocazie  deosebită,  fiecare  zi  trăită  este  o  ocazie 
deosebită.

Încă mă mai gândesc la aceste cuvinte… deja mi-au schimbat viaţa.
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Acum citesc mai mult şi fac curat mai puţin. Mă aşez pe terasă şi admir priveliştea 
fără să observ buruienile grădinii. Petrec mai mult timp cu familia şi prietenii şi 
mai puţin la servici. Am inţeles că viaţa trebuie să fie un cumul de experienţe de 
care să te bucuri, nu o luptă pentru a supravieţui.

Nu mai pastrez nimic.  Folosesc paharele de cristal  zilnic.  Îmi pun paltonul nou 
pentru a merge la cumpărături, dacă aşa decid şi aşa am chef. Nu mai pastrez cel 
mai bun parfum pentru ocaziile speciale, ci îl folosesc oricând am chef.

Frazele  “Într-o  bună  zi…”  şi  “Una  din  zilele  acestea…”  încep  să  dispară  din 
vocabularul meu. Dacă ceva merită văzut, auzit sau făcut, vreau să văd, să aud sau 
să fac acum.

Nu sunt sigur ce ar fi făcut soţia prietenului meu dacă ar fi ştiut că nu va mai apuca 
ziua de mâine, zi pe care noi toţi o ignorăm într-o măsură destul de mare. Cred că 
ar  fi  telefonat celor  din familie  şi  prietenilor  apropiaţi.  Poate că şi-ar  fi  sunat 
câţiva  din  vechii  prieteni  pentru  a-şi  cere  scuze pentru  eventuale  supărări  din 
trecut şi să se împace cu ei.

Aceste lucruri nefăcute sunt cele care m-ar supăra dacă aş şti că am orele limitate. 
Aş fi suparat că nu mi-am văzut prieteni buni, pentru că urma să îi contactez “Într-
una  din  zilele  astea…”.  Supărat  că  nu  am  scris  anumite  scrisori  pe  care  mă 
gândeam să le scriu “Intr-una din zilele astea…”. Supărat şi trist pentru că nu le 
spusesem fraţilor şi copiilor mei ce mult îi iubesc. Acum încerc să nu întârzii, să nu 
reţin şi  să nu păstrez pentru mine nimic din ce, împărtăşit,  ar  aduce râsete şi 
veselie vieţilor noastre. Şi în fiecare zi imi spun că este o zi deosebită, fiecare oră, 
fiecare minut este deosebit.
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15. De ce nu suntem fericiţi? 

foto: steenslag @ flickr

Într-un mic orăşel trăia o femeie cu cei doi feciori ai ei. Unul dintre feciori era 
negustor de umbrele iar celălalt îşi câştiga existenţa vânzând sandale.

Această femeie era mai mereu tristă. Văzând-o mereu în această stare de tristeţe, 
un om a întrebat-o:

- Ce te supără femeie? Ce necaz îţi chinuie sufletul?

Femeia îi răspunse:

-  Vezi  dumneata,  acum  plouă.  Unul  din  feciorii  mei  trăieşte  din  vânzarea  de 
sandale. Din cauza vremii afacerea lui are de suferit. Cum să nu fiu necăjită?

Peste câteva zile soarele îşi făcu simţită prezenţa în micul orăşel dar mai puţin în 
inima femeii căci ea tot tristă şi abătută era. Nedumerit acum, omul o întrebă din 
nou:

- Acum e soare, nu asta aşteptai? Feciorul tău are acum o afacere prosperă vânzând 
sandale, de ce eşti în continuare supărată?
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Femeia îi răspunse:

- Ooo, vezi dumneata, celălalt fecior al meu vinde umbrele. Cine cumpără umbrele 
pe vremea asta însorită? Înţelegi acum de ce sunt tristă?

- Sunt şi mai nedumerit acum, răspunse omul. Din câte mi-ai vorbit despre feciorii 
tăi, eu înţeleg că tu ar trebui să fii mereu o mamă fericită. Când plouă, feciorul 
tău  care  vinde  umbrele  prosperă  iar  când  e  soare  celălalt  fecior  al  tău  vinde 
sandale.”

„În timp ce înţeleptul este fericit şi în iad, prostul suferă şi în rai.”
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16. Simţuri de gâscă sălbatică

Foto: Chris Seufert @ Flickr

Toamna următoare,  când veţi  vedea gâştele sălbatice luând-o către sud pentru 
iernat şi zburând în formaţie de V, v-aţi putea gândi la descoperirile ştiinţei privind 
modul  cum zboară gâştele.  Când fiecare gâscă îşi  mişcă aripile,  ea creează un 
curent ascendent pentru pasărea imediat următoare. Zburând în formaţie de V, 
întregul stol măreşte raza de acţiune a zborului cu 71% faţă de cazul în care fiecare 
pasăre ar zbura pe cont propriu.

Oamenii care merg împreună în aceeaşi direcţie şi au simţul comunitar pot ajunge 
la  destinaţia  care şi-au  fixat-o mai  repede şi  mai  uşor  pentru  că  ei  călătoresc 
împingându-se unul pe altul.

Atunci  când o gâscă iese din formaţie, simte imediat rezistenţa aerului  şi  intră 
rapid din nou în stol pentru a beneficia de curentul ascendent creat de pasărea din 
faţă.

Dacă am avea acest simţ al gâştelor, am rămâne în formaţie cu acei oameni care 
merg în aceeaşi direcţie cu noi.

Când gâsca din frunte oboseşte, ea intră înapoi în formaţie şi o alta îi ia locul în 
frunte.
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Este de bun simţ să cedezi locul atunci când ai o slujbă solicitantă, fie că e vorba 
de oameni sau de gâşte care zboară spre iernat.

Gâştele din spate găgăie pentru a le încuraja pe cele din faţă să menţină viteza.

În sfârşit şi acest mesaj este important: dacă o gâscă se îmbolnăveşte sau este 
doborâtă  de  o  împuşcătură  şi  iese  din  formaţie,  alte  două  gâşte  o  însoţesc  şi 
coboară cu ea pe pământ pentru a-i oferi ajutor şi protecţie. Acele două gâşte stau 
cu gâsca bolnavă sau rănită până când poate zbura din nou sau până când moare; şi 
numai atunci pleacă singure sau cu o altă formaţie pentru a prinde din urmă stolul 
lor.

Dacă am avea simţurile gâştelor, ne-am sprijini unul pe altul aşa cum fac ele.
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17. O zi bună

Foto: WTL photos @ Flickr

Când te-ai trezit în această dimineaţă te-am observat şi am sperat că îmi 
vei  vorbi,  chiar  şi  numai  câteva  cuvinte,  cerând  părerea  mea  sau 
mulţumindu-mi pentru un bine care ţi s-a întâmplat; însă am văzut că 
erai foarte ocupat pentru a găsi hainele potrivite cu care să te îmbraci 
pentru a merge la serviciu.

Am continuat să aştept încă, în timp ce fugeai  prin casă pentru a te 
îmbrăca şi aranja, eu ştiam că ai fi avut timp, chiar şi numai un minut a 
te opri şi a-mi spune ‘’Salut”, însă erai prea ocupat. Pentru aceasta am 
deschis cerul pentru tine, l-am umplut de culori pentru a vedea dacă aşa 
mă vei asculta; însă nici de această n-ai ţinut seama.

Te-am observat în timp ce te îndreptai spre locul de muncă şi te-am 
aşteptat  răbdător  toată  ziua.  Cu  toate  lucrurile  pe  care  le  aveai  de 
făcut, presupun că tu ai fost prea ocupat pentru a-mi spune ceva.

Când te-ai întors acasă am văzut oboseala ta, şi m-am gândit să te ud 
puţin pentru ca apa să-ţi îndepărteze stresul. Mă gândeam să-ţi fac o 
plăcere  aşa  tu  puteai  să  te gândeşti  la  mine,  dar  te-ai  înfuriat  şi  ai 
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ofensat numele meu, eu doream mult ca tu să-mi vorbeşti, era mult timp 
de când nu mi-ai vorbit.

După aceea ai deschis televizorul, eu am aşteptat cu răbdare, în timp ce 
priveai la televizor ai cinat, însă ai uitat din nou să vorbeşti cu mine, nu 
mi-ai  adresat  nici  un  cuvânt.  Am  văzut  că  erai  obosit  şi  am înţeles 
dorinţa ta de silenţiu şi aşa am întunecat splendoarea cerului, am aprins 
o candelă; cu adevărat era foarte frumos, dar tu nu erai interesat a o 
vedea.

În momentul în care te-ai culcat cred că ai fost distrus. După ce ai zis 
noapte  bună  familiei  tale  ai  căzut  pe  pat  şi  imediat  ai  adormit.  Am 
însoţit somnul tău cu o muzică, animalele mele nocturne s-au luminat, 
dar nu era important, poate tu nici nu-ţi dai seama că eu sunt mereu aici 
pentru tine.

Am mai multă răbdare decât îţi poţi imagina.

Mi-ar plăcea însă să te învăţ să ai rabdare cu alţii, Te iubesc mult de 
aceea aştept în fiecare zi o rugăciune. Să ştii că peisajul pe care îl fac e 
numai pentru tine.

Bine,  te  trezeşti  din  nou  eu  sunt  încă  odată  aici  şi  aştept
Fără nimic altceva decât iubirea mea pentru tine, sperând ca astăzi tu 
vei putea să-mi dedici puţin timp.

O zi bună…

(Tatăl tău: Dumnezeu)
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18. A aranja lumea 

Foto: darkmatter @ Flickr

Un copil şi tatăl său călătoreau cu trenul.

Călătoria trebuia să dureze circa o oră. Tatăl se aşeza comod şi se puse 
să citească o revistă pentru a se distra.  La un moment dat copilul  îl 
întrerupse, întrebându-l:

“Tată ce este clădirea aceea?”

Tatăl se uită să vadă ceea ce i-a arătat copilul şi răspunse:

“Este o fabrică”. Începu din nou să citească, când copilul îl întrebă din 
nou:
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“Tată când sosim?”

Tatăl i-a spus că mai au încă de mers. A început din nou să citească, dar 
o  altă  întrebare  a  copilului  îl  întrerupse  urmate apoi  de  alte  şi  alte 
întrebări.

Tatăl, disperat, căută un mod pentru a-l face pe copil să se distreze. 
Văzu în revista pe care o citea multe chipuri de oameni, rupse pagina în 
mai multe bucăţi şi o dădu copilului invitându-l să reconstruiască aceste 
chipuri întocmai ca la un joc de puzzle, după care se aşeză mulţumit pe 
scaunul său, convins că băiatul va fi ocupat pentru tot restul călătoriei. 
Nu apucase să treacă multă vreme, căci copilul exclamă:

“Am terminat!”.

“Imposibil!” - răspunse tatăl. “Nu pot să cred! Cum ai putut reconstrui 
imaginea aşa de repede?” Imaginea era reconstruită perfect.

Copilul raspunse:

“Nu m-am fixat asupra lumii (a oamenilor celor mulţi)… căci pe cealaltă 
parte a foii era figura unui (singur) om; AM RECONSTRUIT OMUL şi LUMEA 
S-A ARANJAT SINGURĂ!!!”

Lumea va fi aranjată numai când oamenii vor fi ei aranjaţi, vor fi loiali şi 
oneşti. Lumea va fi aranjată atunci când fiecare om va fi capabil să se 
revizuiască în interiorul său!

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

http://www.ozibuna.net/?povesti001


    Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

19. Pescarul şi stelele de mare 

Foto: 0range County Girl @ Flickr

La  apusul  soarelui,  un  domn se  plimba  pe  o  plajă.  Puţin  câte  puţin 
începu  să  distingă  profilul  unei  persoane,  îndepărtate.  Ajuns  mai 
aproape  văzu  că  omul,  un  pescar  al  locului,  se  apleca  în  continuare 
pentru a aduna ceva, ce apoi arunca în apă.

Neobosit lansa în mare ceea ce aduna, cu braţele pline. Apropiindu-se 
mai  mult,  domnul  înţelese  că  pescarul  aduna  stele  de  mare  pe care 
valurile le-au depozitat pe plajă; una câte una, apoi le arunca în apă.

Puţin încurcat se apropie şi-l întrebă pe pescar:

„Prietene, pot să ştiu ce faci?”

Pescarul ii răspunse:

„Reaşez aceste stele în ocean. Din cauza retragerii mării s-au împotmolit 
pe plajă. Dacă nu le arunc în apă, în puţin timp aceste sărace creaturi 
vor muri?.
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„Înţeleg!  –  replică  domnul  –  Dar  stele  împotmolite  pe  plajă  sunt 
milioane. Nu poţi pretinde de a le salva pe toate! Şi, probabil, acelaşi 
fenomen  se  produce  pe  sute  de  plaje  de-a  lungul  coastei.  Nu-ţi  dai 
seama că munca ta este practic inutilă? Nu vei schimba nimic”.

Pescarul surâse, se aplecă, luă o altă stea, o aruncă în mare şi zise:

„Se va schimba totul, pentru această creatură mică.”

Un gest de iubire autentică nu este niciodată inutil. Mai ales dacă devine 
preţios pentru cineva, sau cel puţin va face să se nască ulterioare gesturi 
de iubire.

(de don Ezio Del Favero)
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20. Dumnezeu bate la uşă

Foto: orvaratli @ Flickr

Într-o zi o femeie mai în vârstă îşi făcea treburile în casă. Deodată aude 
un glas care îi spune:

“Eu sunt Dumnezeu! Ai grijă şi pregăteşte-te deoarece eu voi veni la tine 
ziua următoare.”

Femeia ascultă şi  începu să facă pregătirile.  A făcut curat în casă, a 
spălat, a şters praful; apoi a gătit cele mai bune bucate, a aşezat masa a 
făcut tot ce putea să facă pentru un musafir, mai ales că era unul aşa de 
important.

Iar apoi a început să aştepte.

După câteva ore de aşteptare şi nerăbdare - sună la uşă cineva. Deschide 
repede, dar spre dezamăgirea ei era vecina. O persoană mai săracă, cu 3 
copii,  care  îi  cere  nişte  sare  împrumut.  Deranjată  de  prezenţa  ei  îi 
spuse:

- Pleacă! Nu mă deranja aştept pe cineva foarte important acum. Nu am 
timp.

Vecina plecă întristată. Peste încă o oră vine la uşă altcineva. Era un 
vânzător ambulant care încercă să scoată şi el un ban.
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Din nou este gonit şi acesta din motivul că era ocupată.

Se aşeză iar lângă masa pusă cu bucate şi se întreba: Oare de ce nu mai 
vine?

Se aude din nou soneria.

- Sigur e El ! Şi alergă către uşă. Deschide, şi spre surprinderea ei era 
doar un cerşetor.

- Dati-mi şi mie o bucată de pâine. Sunt sărac, nu am ce mânca, şi nu 
mai pot de foame. Dumnezeu să vă dea în loc ce îmi daţi mie.

- Nu am ce să îţi dau. Toate bucatele acestea nu sunt pentru tine!

Seara se aşternu şi nu veni nimeni. Aşteptă şi într-un final se culcă. În vis 
s-a auzit vocea Domnului:

Am venit şi am bătut de 3 ori la uşă şi nu m-ai primit înăuntru. Am cerut 
de mâncare şi nu mi-ai dat.

Dragă cititorule: Dumnezeu nu vine cu aura la cap şi cu crucea în spate. 
Când  ajuţi  pe  cineva,  pe  El  îl  ajuţi.  Când  dai  unui  sărac  ceva  de 
mâncare, Lui îi dai. Aşa că ajută-ţi aproapele şi fă o faptă bună!
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21. Naufragiatul 

Foto: jeepeenyc @ Flickr

Marea era stârnită de vânturi şi ploaie şi astfel o barcă cu cei din ea s-a 
răsturnat.  Un  supravieţuitor  a  reuşit  să  ajungă  pe  o  insulă  pustie. 
Speriat, înfometat, a început să se roage şi în scurt timp a prins curaj şi 
a început să meargă prin împrejurimi.

Ziua viitoare a început să îşi procure şi mâncare, să prindă un peşte, un 
animal.

Apoi a reuşit să îşi şi construiască un mic adăpost din crengi şi ce a mai 
putut găsi. În tot acest timp el s-a rugat la Dumnezeu să îl ajute şi să îl 
ocrotească.

Ziua următoare simţea că răul trecuse, se resemnase cu gândul că va 
rămâne pe insulă. A plecat în cautare de hrană. Când era pe drumul de 
întoarcere a observat fum. A alergat… ca să descopere că adăpostul său 
luase foc şi se prăbuşise.

Dezamăgit,  a  strigat  către  cer  indignat.  În  timpul  acesta  un vapor  a 
observat fumul de pe insulă şi s-a apropiat. Astfel omul a reuşit să fie 
văzut şi să fie salvat.

Nu întotdeauna este după planul nostru, şi nu întotdeauna ce ţi se pare 
ţie rău este cu adevărat rău. Nu înceta niciodată să speri şi să crezi!
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22. Povestea broscuţei campion

Foto: ucumari @ Flickr

Cu  toate  că  povestea  e  din  acelea  care  încep  cu  “A  fost  odată  ca 
niciodată”, îndrăzneşte să o citeşti. Ne priveşte pe fiecare dintre noi.

Dar să trecem la firul ei. Acţiunea are loc într-un mic regat de broscuţe. 
Auzi ce le trecură într-o zi acestora prin cap.

Cum ar fi să organizeze o întrecere? Dar nu una obişnuită. Una a cărei 
obiectiv să fie aproape imposibil de atins. N-au stat mult pe gânduri. 
Ideea a răsărit rapid: să escaladeze cel mai înalt turn.

Ca la orice concurs, o mulţime de broscuţe au venit să îşi încerce norocul 
şi  o  mulţime  şi  mai  mare  s-a  strâns  să  privească.  Startul  s-a  dat. 
Concurenţii  au  luat-o  la  picior  către  turnul  cel  înalt.  Privitorii  erau 
convinşi că nicio broscuţă nu are nici cea mai mică şansă. În timp ce 
aceştia îşi dădeau de zor cu părerea, broscuţele renunţau una câte una. 
Doar câteva mai escaladau turnul.

Nico  şansă,  e  o  nebunie,  e  imposibil,  vă  irosiţi  timpul,  nu  veţi  fi  în 
stare… spuneau într-una privitorii în timp ce în concurs a mai rămas doar 

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

http://www.ozibuna.net/?povesti001
http://www.ozibuna.net/povestiri-cu-talc/22-povestea-broscutei-campion
http://www.flickr.com/photos/ucumari/1071599095/sizes/m/


    Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

o singură broscuţă. Aceasta îşi  continua drumul către vârf. Şi… iată-o 
ajunsă, a reuşit!

O mulţime de aplauze a întrerupt liniştea ce se aşternuse în ultimele 
secunde ale concursului. Care a fost secretul broscuţei, cum de a reuşit, 
cum de a fost posibil? Se întreba într-una toată lumea.

Probabil te întrebi şi tu. Ei bine, broscuţa avea ceva care paradoxal a 
ajutat-o să meargă până în vârf. Ea era surdă şi prin urmare nu a avut 
cum să audă toate remarcile făcute de cei neîncrezători.

Oare pe noi cât de mult ne trag în jos părerile pesimiste proprii sau ale 
celor  din  jurul  nostru?  Câte  din  nereuşitele  noastre  sunt  consecinţa 
faptului că am plecat urechea la astfel de vorbe şi ne-am descurajat?
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23. Bancnota de 20 de dolari 

Foto: jenn_jenn @ Flickr

Un  consultant  de  renume  şi-a  început  un  seminar  ţinând  în  mâna  o 
bancnotă de 20 USD în faţa a 200 de oameni. A întrebat:

“Cine vrea această bancnotă de 20 $?” Imediat au început să se ridice 
mâinile iar consultantul a adăugat:

“Am să dau această bancnotă unuia dintre voi, dar mai întâi am să fac 
ceva  cu  ea.”  Nici  nu  a  terminta  bine  de  vorbit  că  a  şi  început  să 
mototolească bancnota. Apoi a întrebat din nou:

“Cine o mai vrea?” În aer mai erau ridicate mâini.

“Bine, adăugă consultantul, dar dacă fac asta?” şi a scăpat bancnota pe 
podea după care a început să o calce cu piciorul. Apoi a ridicat-o. Era 
mototolită şi murdară.

“O mai vrea cineva?”, întrebă el surâzând. Normal că încă se mai vedeau 
mâini ridicate.

“Dragii  mei  prieteni,  tocmai  aţi  învăţat  o  lecţie  foarte  valoroasă. 
Indiferent ce am facut eu cu banii, voi tot i-aţi vrut fiindcă aceştia nu şi-
au pierdut valoarea. Încă valorează 20 $!”
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Morala

De multe ori în viaţa noastră suntem părăsiţi, jigniţi, stropiţi cu noroi din 
cauza deciziilor pe care le luăm şi a circumstanţelor de care avem parte 
în viaţa noastră. Ajungem să credem că nu avem nici o valoare.

Dar să ştii că indiferent ce s-a întamplat şi ce se va întâmpla nu îţi vei 
pierde niciodată valoarea. Pentru cei care te iubesc tu eşti de nepreţuit. 
Valoarea vieţii noastre provine nu din ceea ce facem, pe cine cunoaştem 
ci din ceea ce suntem.
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24. Prietenia - comoara cea mai de preţ 

Foto: notsogoodphotography @ Flickr

Într-o  zi,  Petru  a  găsit  o  hartă  pe  care  era  marcat  drumul  către  o  comoară 
inestimabilă. “Voi găsi această comoară şi aşa, voi avea parte şi de ceva aventură!” 
exclamă el.

Şi iată,  că porni  la drum. Şi  merse, ce merse şi  ajunge la o pădure. Acolo l-a 
întâlnit pe Leu, pe care îl întrebă:” Eşti suficient de puternic şi curajos pentru a 
veni cu mine la o vânătoare de comori? Leul acceptă propunerea lui Petru şi  îl 
însoţi pe acesta la drum. Pădurea era foarte deasă şi întunecoasă, iar lui Petru i se 
făcu frică însă, cu Leul lângă el reuşi să o străbată până la capăt.

Când cei doi ajunsese la poalele unui munte, îl întâlniră pe Vultur. “Ai o vedere 
excelentă şi poţi să ne alarmezi de pericole. Nu doreşti să vii cu noi, suntem în 
căutarea unei comori?”, îl întreabă Petru. Vulturul acceptă propunerea făcută de 
Petru şi îi însoţeşte pe cei doi la drum. Muntele pe care trebuiau să îl străbată era 
foarte înalt şi stâncos. Leul alunecă, însă Petru a fost suficient de iute să îi dea o 
mână de ajutor şi să îl tragă sus. Vulturul, cu vederea lui ascuţită, era foarte atent 
la fiecare pas pe care îl faceau cei doi tovarăşi de drum.

Curând, au ajuns la valea din josul muntelui, unde au întâlnit-o pe Oaie. “Vei dori 
să ne însoţeşti în căutarea unei comori şi să ne ţii de cald când ne este frig?”, o 
întrebă Petru pe Oaie. Aceasta acceptă propunerea lui Petru şi astfel, porniră toţi 
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la drum. Un vânt rece străbătu întreaga pajişte iar toţi se îngrămădiră lângă Oaie, 
ca să le ţină de cald.

Apoi, cei patru ajunsese, în final, în deşert unde se întâlni cu Cămila. “Eşti numită 
oaia deşertului” îi spuse Petru acesteia. “Ne vei ajuta să străbatem întregul deşert 
şi să ne însoţeşti în călătoria noastră, în cautarea comorii?”. Zis şi făcut. Cămila 
acceptă popunerea lui Petru şi astfel că el, Oaia şi Leul se urcă pe ea, iar împreună 
şi  fericiţi  străbat  întreg  deşertul  cu  Vulturul  deasupra  lor,  bucurându-se  de 
spectacol.

Cei cinci, ajung în cele din urmă, lângă ocean unde o întâlnesc pe Broasca Ţestoasă 
de mare. “Suntem în căutarea unei comori şi ne gândeam dacă ne poţi ajuta să 
străbatem  oceanul?  întreabă  Petru.  Broasca  le  răspunse  afirmativ  şi  astfel  că 
porniră toţi la drum.

Valurile puternice aproape că îi înecă, însă Broasca Ţestoasă îi îndreptă cu dibăcie 
către ţărm, unde îi aştepta Bufniţa.

Acesta le vorbi cu înţelepciunea ei străveche, spunându-le aşa: “Felicitări, aţi găsit 
comoara.”

“Unde este?” exclamă toţi surprinşi.

“Împreună  aţi  străbătut  pădurea,  aţi  urcat  muntele,  aţi  înfruntat  valea,  aţi 
întâmpinat cu curaj deşertul şi aţi traversat oceanul. Niciodată nu aţi fi reuşit unul 
fără celălalt.”

Toţi s-au uitat unul la celălalt şi au realizat că Bufniţa avea dreptate! Toţi au găsit 
PRIETENIA!…Şi, într-adevăr, au găsit cea mai de preţ comoară!

Morala

Prietenia este un lucru minunat, este strâns legată de “a împărţi” - prietenii împart 
aproape  totul,  experienţele  lor,  fie  că  sunt  bune fie  că  sunt  rele,  bucuriile  şi 
tristeţiile lor - de “altruism”- prietenii au grijă unii de alţii - şi de “sprijin şi grijă“- 
prietenii sunt mereu împreună atunci când au nevoie unii de alţii; suportul vine sub 
diferite forme, însă suportul moral este considerat ca fiind cel mai important. Şi 
atunci,  construirea  şi  menţinerea  unei  prietenii  este  unul  dintre cele  mai  bine 
răsplătite proiecte ale vieţii noastre.

Un proverb japonez spune astfel: “Când caracterul unui om nu îţi este foarte clar, 
atunci uită-te la prietenii lui”, în timp ce în Spania, se foloseşte o vorbă foarte 
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cunoscută: “Dime con quien andas y te dire quien eres” care se traduce astfel: 
”Spune-mi cu cine umbli,  ca  să  îţi  spun cine  eşti”.  Când ne uităm la  înţelesul 
amândurora se aseamănă foarte mult şi spun un mare adevăr. Ca fiinţe umane, 
tindem să ne construim prietenii  cu oameni ca şi  noi:  cu o bază comună şi  cu 
obiceiuri comune. Şi atunci, prietenii sunt ca un fel de cadou pe care ni-l oferim 
nouă înşine/însene.

Este  foarte  greu să  descriu  în  câteva  fraze  ce  înseamnă prietenia  şi  care  este 
importanţa ei  în  viaţa noastră.  Oare am putea trăi  fără ea,  singurătatea ne-ar 
putea fii un bun tovarăş pe parcursul vieţii noastre? Sunt prea multe de spus, sunt 
prea multe întrebări cu prea multe răspunsuri.
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25. Puterea vorbelor 

Foto: ucumari @ Flickr

Deoarece mi-a  plăcut foarte mult  Povestea Broscuţei  Campion,  m-am 
gândit să mă “interesez” de protagonista acestei povestiri şi iată că, nu 
demult,  am  aflat  că  această  broscuţă  a  mai  avut  parte  de  o  altă 
încercare grea şi mă gândeam să v-o împărtăşesc şi vouă. Iată cum sună:

Într-o zi de vară, un grup de broscuţe se plimbau vesele printr-o pădure 
şi  la  un  moment  dat,  două  dintre  ele  au  căzut  într-o  groapă  foarte 
adâncă. Toate celelalte broscuţe s-au strâns în jurul gropii şi priveau cu 
mirare la adâncimea acesteia. Erau convinse că cele două broscuţe nu 
aveau nici cea mai mică şansă să iasă de acolo.

Sunteţi ca şi moarte, nici nu are rost să vă chinuiţi, este prea adâncă 
groapa,  opriţi-vă că săriţi  deageaba…erau comentariile  ce veneau din 
partea grupului. Cele două broscuţe încercau să sară din răsputeri până 
când, în cele din urmă, una dintre broscuţe a dat crezare vorbelor şi a 
renunţat, căzând jos de oboseală şi murind.

Cealaltă  broscuţă  însă,  a  continuat  să  sară  cât  de  tare  o  ţineau 
picioruşele. Cele de pe margine strigau la ea să se oprească, să-şi curme 
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suferinţa, mai bine să moară. Ea, dimpotrivă, sărea tot mai sus şi tot mai 
tare şi… iată-o că a reuşit!

Broscuţele de pe marginea gropii se uitau la ea cu mirare şi au întrebat-o 
fără nici o ezitare: “Nu ne-ai auzit? Noi tot ţi-am spus să renunţi dar tu 
în schimb ai tot continuat! Cum ai reuşi să ieşi din groapa aceasta atât 
de mare?”

Bineînţeles,  precum ştiţi  şi  voi  deja, broscuţa era surdă. În tot acest 
timp ea a crezut că prietenele ei o încurajau.

Acesta povestire ne poate învăţa două lecţii:

- o vorbă de încurajare pentru cineva care este la pământ poate să îl 
ajute să se ridice şi să o scoată la capăt, să răzbească în cele din urmă 
chiar dacă pare că nu mai are nici o şansă

- o vorbă distructivă pentru cineva care este la pământ poate fi doar 
acel lucru de care mai are nevoie pentru a “muri”, o lovitura de graţie 
care i-ar grăbi sfârşitul.

Puterea vorbelor… câteodată este atât de greu de înţeles cum o vorbă 
încurajătoare poate să meargă chiar aşa de departe. Oricine poate spune 
vorbe ce tind să “jefuiască” pe altcineva de spiritul de a continua în 
momente dificile. Fii atent la ceea ce vorb
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26. Peticul de pământ 

Foto: zachstern @ Flickr

Cu mult timp în urmă trăia un împărat care, într-una din zile, îi spuse 
călăreţului său:

- Încalecă-ţi calul! Străbate călare cât mai mult pământ. Când nu mai 
poţi, opreşte-te iar răsplata îţi va fi întreaga suprafaţă pe care vei reuşi 
să o acoperi.

Sigur pe sine şi îndrăzneţ, călăreţul a pornit la drum şi a alergat cât de 
iute a putut ca să poată să acopere cât mai mult pământ. A ţinut-o aşa zi 
şi noapte iar când obosea sau îi era foame nu se oprea deloc deoarece 
vroia să acopere foarte mult pământ.

A ajuns la un punct când a acoperit o suprafaţă substanţială de pământ 
însă, oboseala şi foametea l-au străpus lâsându-l fără pic de vlagă. Apoi 
s-a întrebat: “De ce m-am forţat atât de mult să acopăr o suprafaţă atât 
de mare de pământ? Acum sunt pe moarte şi am nevoie doar de un petec 
de pământ unde să mă îngrop!”
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Morala

Povestioara  aceasta  este  foarte  similară  cu  cea  a  călătoriei  vieţii 
noastre.

Ne forţăm în fiecare zi atât de mult şi de tare pentru a face bani şi 
pentru  a  câştiga  putere  sau  recunoştinţă.  Neglijăm,  din  păcate, 
sănătatea  noastră,  timpul  pe  care  ar  trebui  să-l  acordăm  familiei 
noastre, să ne dedicăm hobby-urilor pe care le avem şi, de asemenea, să 
apreciem şi frumuseţiile meleagurilor din jurul nostru. Într-o zi, când ne 
vom uita în urmă ne vom da seama că nu avem nevoie de chiar atâtea 
lucruri şi atunci nu vom mai fi capabili să întoarcem timpul înapoi pentru 
a recupera ceea ce am pierdut.

Viaţa  nu este legată  doar  de a  face  bani  şi  de a  câştiga  putere.  Cu 
siguranţă viaţa nu înseamnă numai muncă! Munca este necesară doar 
pentru a ne bucura de frumuseţiile şi plăcerile vieţii. Trebuie să existe o 
balanţă între: muncă şi joacă, familie şi timpul personal. Trebuie să te 
decizi cum să ţi echilibrezi viaţa ca să îţi fie cât mai bine. Defineşte-ţi 
priorităţiile,  dă-ţi  seama dacă eşti  capabil/ă să faci  compromisuri  iar 
unele decizii lasă-le să fie luate pe baza instinctelor.

Fericirea  este  intenţia  şi  scopul  vieţii,  este  întregul  ţel  al  existenţei 
umane. Si atunci, ia-o mai uşor, fă ceea ce-ţi doreşti să faci şi apreciază 
fiecare zi. Viaţa este fragilă, viaţa este scurtă. Trăieşte un stil de viaţă 
echilibrat şi bucură-te la maxim!
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27. Secretul succesului 

Foto: hidden side @ Flickr

A fost odată un băiat care îşi dorea să găsească secretul succesului. Într-
o zi l-a căutat pe un înţelept care locuia sus în munţi. S-a dus în coliba 
lui şi l-a întrebat:

“Înţeleptule, poţi să-mi spui care este secretul reuşitei în viaţă?”

Înţeleptul a tăcut pentru o vreme. Apoi l-a condus pe tânărul nostru la 
un râu din apropiere. Au înaintat prin apă până când capul tânărului a 
fost  în  totalitate  acoperit  de  apă.  Băiatul  se  lupta  să  îşi  ţină  capul 
deasupra apei.  Spre surprinderea lui,  bătrânul nu încerca să îl  ajute. 
Dimpotrivă, îi ţinea capul sub apa. După câteva momente, bătrânul l-a 
scos  din  apa  şi  au  plecat  înapoi  spre  colibă.  Odată  ajunşi  acolo, 
înţeleptul l-a întrebat ce îşi dorea cel mai mult în timp ce se afla sub 
apă.

Tânărul i-a răspuns răstit: “Bineînţeles că imi doream să respir, bătrân 
nebun!”
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Înţeleptul i-a replicat îndată: “Fiule, dacă îţi doreşti succesul pe atâta 
cât îţi doreai să respiri, atunci ai aflat care este adevăratul secret al 
succesului.”

Morala

Succesul este o chestiune de alegere. Dacă ai suficiente motive, nu este 
nimic să nu poţi face.

Odată ce ai găsit motivul pentru a face ceva, vei găsi cu siguranţă şi 
modul  de  a  face.  O  dorinţă  oarecare  nu  va  face  minuni.  Dorinţa 
arzătoare, transformată în obsesie, generează energia care te face să 
atingi orice scop îţi vei propune.
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28. Nu mai aştepta să se schimbe lumea 

Foto: v1ctory_1s_m1ne @ Flickr

În timpuri de mult uitate, trăia un rege care conducea o ţară prosperă.

Într-una  din  zile,  acesta  s-a  dus  să  viziteze  unul  dintre  cele  mai 
îndepărtate colţuri ale regatului său. Când s-a întors la palat a început 
să se plângă de cât de tare îl dureau picioarele întrucât a fost prima 
datã când a străbătut o cale atât de lungã iar drumul a fost stâncos şi 
dificil.

Prin urmare s-a decis să ia măsuri. A poruncit oamenilor săi să acopere 
fiecare drum din întreg regatul cu piele. În mod cert va fi nevoie de mii 
de piei de vite şi va costa o uriaşă sumă de bani.
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Unul  dintre  slujitorii  săi  înţelepţi  a  cutezat  însă  să-i  spună  regelui: 
“Măria ta, de ce să cheltuiţi fără folos atâţia bani. Mai bine porunciţi să 
vă taie o bucată mai mică de piele cu care să vă acoperiţi picioarele”.

Regele a fost mai întâi surprins, dar într-un final a acceptat să-şi facă lui 
“încălţări” cu care să poată străbate toate drumurile grele ale regatului.

Morala:

Nu mai aştepta ca lumea să se schimbe aşa încât să îţi fie ţie mai uşor, 
mai bine. Întoarce-ţi privirea către tine, investeşte în tine. Drumul în 
viaţã  nu a  fost  şi  nici  nu  va  fi  vreodată  facil.  Dar  dacă  te  “dotezi” 
corespunzător îi vei putea face faţă cu succes.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună
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    Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

29. O gustare cu Dumnezeu 

Foto: Rubyran @ Flickr

A fost  odată un băieţel  care a dorit  foarte mult  să îl  întâlnească pe 
Dumnezeu şi s-a gândit el într-o zi să pornească în căutarea Lui. Ştia 
foarte bine că nu o să fie o simplă plimbare, aşa că înainte de a porni şi-
a umplut bine, bine valiza cu dulciuri şi cu multe sticluţe cu apă, să-şi 
mai potolească foamea şi setea din când în când.

Când a fost la câteva blocuri depărtare de casa lui a zărit un parc mare 
şi umbros, şi s-a gândit să-şi tragă puţin suflul înainte de a porni iar la 
drum. S-a aşezat pe o bancă lângă un bătrân amărât care se uita atât de 
plictisit la porumbeii ce scormoneau şi ei asfaltul, în speranţa că or mai 
găsi câte ceva de-ale gurii.

Băieţelul şi-a pus valiza în braţe şi a scos din ea o sticluţă de apă şi când 
să se servească a fost întrerupt de privirea bătrânului, care se uita la el 
cu  o  flămânzeală  de  parcă  vroia  să  îl  mănânce  cu  tot  cu  papuci. 
Făcându-i-se milă, baiatul i-a oferit acestuia câteva dulciuri, iar drept 
răsplată bătrânul i-a oferit un zâmbet.

Atât  de  incredibil  şi  de  radiant  a  fost  zâmbetul  bătrânului,  încât 
băieţelul i-a oferit şi o sticluţă cu apă doar, doar va mai primi încă un 
zâmbet  atât  de  frumos.  Fără  nici  o  ezitare  şi  fără  nici  o  reţinere, 
bătrânul i-a mai zâmbit încă o dată copilului.
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Toată după-amiaza întreagă au stat acolo pe bancă, mâncând şi bând, 
fără să îşi spună vreun cuvânt unul celuilalt. Pe când se înnoptă, băiatul 
simţi prezenţa oboselii şi se hotărî să o ia către casă, cu gândul că îşi va 
continua călătoria în următoarea zi. Nici nu apucă bine să facă câţiva 
paşi  că  dă  fuguţa  înapoi  să-l  îmbraţişeze  pe  colegul  său  de  bancă. 
Bătrânul surprins de fapta copilului, tot ce i-a putut oferi înapoi a fost 
cel mai frumos zâmbet pe care l-a văzut copilul în acea zi.

Ajuns acasă, mama băiatului  îl  întâmpină. Surprinsă de expresia feţei 
plină de fericire a copilului ei, nu se răbdă să nu îl întrebe: “Ce ai făcut 
tu azi de eşti aşa de fericit? Cine ţi-a adus această fericire?”

Copilul îi răspunse: “Am luat masa cu Dumnezeu!”. Şi înainte ca mama 
lui să apuce să îi răspundă, a mai adăugat: “Ştii ceva? Are cel mai frumos 
zâmbet dintre toate pe care le-am văzut vreodată!”

Între timp, bătrânul a ajuns şi el acasă şi copilul său, observând privirea 
paşnică a tatălui, nu a ezitat să nu îl întrebe: “Tată, ce ai facut azi de 
eşti aşa fericit? Cine ţi-a adus această fericire?”

El i-a răspuns fiului său: “Am mâncat în parc dulciuri cu Dumnezeu!”. Şi 
înainte ca fiul său să apuce să îi răspundă, el a adăugat:” Ştii ceva? Este 
mult mai tânăr decât am crezut!”

Morala:

Prea des subapreciem puterea unei îmbrăţişări, a unui zâmbet, a unei 
vorbe bune, a unei urechi ascultătoare, a unui onest compliment sau a 
unui simplu act de caritate. Toate acestea au potenţialul de a face dintr-
o zi obişnuită o zi specială sau chiar să schimbe întregul fir al vieţii unei 
persoane. Şi toate acestea sunt printre cele mai obişnuite lucruri prin 
care acţionează ajutorul divin.
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30. Povestea caţeluşului şchiop 

Foto: carf @ Flickr

În vitrina unui magazin de animale era un afiş: “Căţeluşi de vânzare”

Un  baieţel  de  10  ani  intră  şi  intreabă  care-i  preţul  unui  căţeluş. 
Vânzătorul  îi  răspunde că  preţul  este  între  30  şi  50$.  Băieţelul  bagă 
mâna  în  buzunar,  scoate  câteva  monezi.  Numără  2.70  $  …  şi  apoi 
întreabă:

“Aş putea vedea căţeluşii?”

Vânzătorul zâmbeşte. Fluieră, din magazin iese afară căţeaua şi în urma 
ei  5  căţeluşi  frumoşi.  Al  şaselea  căţeluş…  rămase  în  urmă  şi  nu  se 
apropia!

Băieţelul întreabă:

“De ce căţeluşul astă şchioapătă ?”

Omul  îi  răspunse  că  acesta  s-a  născut  cu  o  problemă la  picior  şi  va 
şchiopăta toată viaţa!

“Acesta-i caţeluşul pe care-l doresc”, a spus băieţelul cu bucurie în glas.

www.ozibuna.net - situl care îţi face ziua mai bună

http://www.ozibuna.net/?povesti001
http://www.ozibuna.net/povestiri-cu-talc/30-povestea-catelusului-schiop
http://www.flickr.com/photos/beija-flor/1990866167/sizes/m/in/set-72157594575104506/


    Fiecare zi să-ţi fie mai bună şi viaţa mai frumoasă!

“Dacă asta e dorinţa ta, ţi-l dau gratis!”

Copilul s-a suparat şi a răspuns:

“Nu-l vreau gratis, preţul lui e la fel ca şi a celorlalţi căţei, îţi voi da tot 
ce am la mine acum, şi în fiecare lună îţi voi plăti 50 de cenţi, până voi 
achita preţul lui intreg !”

“Eşti sigur că vrei acest căţeluş? Doar niciodată nu va putea fugi sau juca 
sau sări precum ceilalţi!”

Băieţelul  s-a  aplecat,  şi-a  ridicat  puţin  pantalonul  şi  i-a  arătat 
vânzătorului aparatul de fier ce-i susţinea piciorul strâmb.

“Nici eu nu pot alerga, de aceea acest căţeluş are nevoie de cineva care 
să-l înţeleagă!”

Ochii vânzătorului s-au umplut de lacrimi când i-a spus copilului:

“Mă rog şi sper ca fiecare căţeluş să aibe pe cineva care să-l iubească, 
aşa precum tu îl vei iubi pe acest căţeluş!”

Morala:

În viaţă nu contează cine eşti, contează ca cineva să te preţuiască şi să 
te iubească necondiţionat! Un prieten adevărat, este acela care soseşte 
în timp ce ceilalţi… dispar!
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SĂ-ŢI MEARGĂ BINE!

Să nu laşi să treacă o zi

fără să vezi, fără să asculţi sau fără să citeşti ceva frumos...

... şi bineînţeles fără să zâmbeşti.

=>   www.ozibuna.net  

www.ozibuna.net – Bucură-te de viaţă!
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