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Poveşti pentru suflet

Masa bunicului

La câteva luni după ce-i muri soţia şi
rămase singur, un bătrân merse să locuiască cu
fiul său, nora şi nepoţelul în vârstă de patru ani.
Bătrânul se simţea din ce în ce mai slăbit,
privirea îi era înceţoşată şi paşii nesiguri.
Familia obişnuia să ia masa împreună. Dar
bătrânului îi tremurau mâinile şi din această
cauză, mânca cu mare greutate. Vărsa deseori
laptele pe faţa de masă, iar mâncarea îi cădea
din lingură pe podea. Văzând aceste lucruri,
fiul şi nora se supărară.
− Trebuie să facem ceva cu bătrânul, spuse
fiul. M-am săturat să-l văd scăpând pe jos
mâncarea, sorbind cu zgomot şi vărsând laptele.
Cei doi soţi hotărâră să pună o măsuţă
într-un colţ al bucătăriei, urmând ca de acum
încolo bătrânul să ia masa acolo. Astfel că
acesta mânca singur, retras în colţul său, în
timp ce ceilalţi se bucurau de masă împreună.
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Fericirea

Se povesteşte că demult, cu multe veacuri
în urmă, într-o mare cetate, îşi ducea traiul cel
mai nefericit om din lume. Toţi locuitorii
cetăţii se săturaseră de el: era mereu morocănos, plângându-se mai tot timpul de ceva sau
de cineva. Într-o zi îl vedeai încruntat nevoie
mare, într-alta bombănind şi rostogolindu-şi
ochii peste cap, uneori ameninţând lumea,
soarele... Chiar şi vântul îl nemulţumea.
Şi cu cât trecea timpul, cu atât devenea
mai nesuferit, iar privirea şi cuvintele lui mai
răutăcioase. Oamenii îl evitau pentru că nefericirea lui îi molipsea şi pe ei. Era un adevărat
ghinion să-l întâlneşti, fie şi numai o singură
dată pe lună.
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Bogăţia, Iubirea şi Succesul

Într-o zi, ieşind din casă, o femeie zări în
curtea ei trei bătrâni cu bărbi lungi şi albe. Nu
îi recunoscu, dar le spuse:
− Nu cred că vă cunosc, dar trebuie să vă
fie foame. Vă rog intraţi şi mâncaţi ceva.
− Stăpânul casei e înăuntru? întrebară ei.
− Nu, e plecat, răspunse femeia.
− Atunci nu putem intra, spuseră ei.
Seara, când soţul ei sosi acasă, femeia îi
povesti cele întâmplate.
− Mergi, spune-le că am venit şi invită-i
înăuntru.
Femeia ieşi şi îi pofti în casă.
− Nu putem intra cu toţii în casă, spuseră ei.
− Cum aşa? se miră femeia.
Atunci unul dintre bătrâni îi explică:
− Numele lui e „Bogăţie“ şi arătă către
unul din ceilalţi doi, iar acesta este „Succes“,
spuse arătându-l pe celălalt. Eu sunt „Iubire“.
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Familia

Într-o seară, târziu, întorcându-se acasă
ostenit şi oarecum supărat, tatăl îşi găsi băieţelul
de nouă anişori aşteptându-l la uşă nerăbdător.
− Tată, pot să-ţi pun o întrebare?
− Da, sigur, fiule. Ce e? îi răspunse tatăl.
− Tată, cât câştigi tu pe oră? întrebă
copilul.
− Ei, aceasta nu e treaba ta, fiule! De ce
mă întrebi aşa ceva? răspunse iritat tatăl.
− Doar voiam să aflu. Spune-mi, te rog,
cât câştigi pe oră?
− Dacă chiar trebuie să ştii, uite, câştig
douăzeci de lei pe oră.
− Of, spuse băieţelul dezamăgit, privind
trist în jos.
Deodată, ridicându-şi privirea, întrebă vioi:
− Tată, te rog, îmi împrumuţi zece lei?
Tatăl deveni de-a dreptul furios.
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Iubirea şi Timpul

Odată, demult, pe o insulă trăiau toate
sentimentele şi emoţiile: Fericirea, Tristeţea,
Cunoaşterea, Aroganţa şi multe altele, printre
care şi Iubirea. Într-o zi, aflară că insula se va
scufunda. Toate sentimentele construiră bărci
şi cele mai multe părăsiră insula. Printre
puţinele rămase se afla şi Iubirea. Aceasta
hotărî să rămână pe insulă până în ultimul
moment posibil.
Când insula era aproape în totalitate
cufundată în apă, Iubirea decise să ceară ajutor.
Cum Lăcomia trecu pe lângă ea şi se urcă în
barcă, Iubirea o rugă:
− Lăcomie, mă poţi lua cu tine?
Aceasta îi răspunse:
− Îmi pare rău, dar nu pot, Iubire. În barca
mea se află atât de mult aur şi argint, încât nu
mai e loc pentru nimeni.
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Povestea unui chirurg

Chemat de urgenţă, medicul intră grăbit
pe uşa spitalului. Îşi schimbă hainele, îmbrăcă
halatul alb şi intră direct în blocul de operaţie.
Aici îl găsi pe tatăl băieţelului ce urma să fie
operat, agitându-se de colo-colo. Imediat ce-l
zări, acesta strigă la medic:
− De ce v-a luat aşa de mult timp să
ajungeţi aici? Nu ştiţi că viaţa fiului meu este în
pericol? Chiar nu aveţi simţul responsabilităţii?
− Îmi pare rău, răspunse medicul
zâmbind. Nu mă aflam în spital când am primit
apelul, dar am venit cât de repede a fost cu
putinţă. Acum vă rog să vă calmaţi, iar eu voi
merge să-mi fac treaba.
− Să mă calmez? urlă furios tatăl. Dacă
fiul dumneavoastră s-ar afla în acea cameră
acum, aţi putea fi calm??? Ce aţi face dacă
propriul fiu ar fi pe moarte?
Medicul surâse trist şi-i răspunse:
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Contul bancar

În ajunul nunţii mele, mama mi-a dăruit
un cont de economii. Avea deja depusă suma
de o mie de lei. Mama a zâmbit şi mi-a spus:
– Din când în când, în momentele
memorabile ale vieţii voastre împreună, să
depuneţi ceva bănuţi în acest cont. În afară de
faptul că veţi strânge ceva bani, acolo se va
depozita o cantitate nemărginită de fericire pe
măsură ce îmbătrâniţi împreună.
Mai târziu, soţul meu a depus de două ori
câte cinci sute de lei. O dată fusese promovat la
serviciu, iar altădată mă întorsesem cu bine
acasă, după o operaţie complicată. Mi-am simţit
sufletul plin de căldură şi bucurie: sănătatea
mea era o prioritate pentru fericirea lui!
După câţiva ani de căsnicie, am început să
ne certăm şi, într-un final, am hotărât să
divorţăm.
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Cele opt minciuni
ale unei mame

Povestea începe când eram copil. Eram
fiul unei familii sărace. Rareori aveam destulă
mâncare pe masă. Când venea ora mesei,
mama îmi întindea şi porţia ei, spunându-mi:
− Mănâncă şi orezul meu, dragul mamei.
Mie nu îmi este foame.
Aceasta a fost prima minciună a mamei.
Când am crescut, mama îşi petrecea puţinul
timp liber pescuind în râul din apropierea casei
noastre. Spera să prindă niscaiva peşti şi astfel
să-mi poată oferi mâncare mai consistentă
necesară creşterii mele. După ce prindea câte
ceva, gătea o ciorbă de peşte. În timp ce eu o
mâncam, mama stătea alături de mine şi curăţa
restul de carne de pe oasele din ciorbă. Inima
îmi. Era finanţat de o companie printr-un
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Povestea unei pãpuşi

Într-o frumoasă zi de vară, mă aflam la
cumpărături într-un mare magazin. Umblând
de colo-colo, am dat întâmplător peste un
vânzător strigând la un băieţel ce nu părea mai
mare de cinci-şase anişori:
− Îmi pare rău, dar nu poţi lua acasă această
păpuşă pentru că nu ai destui bani s-o plăteşti.
Văzându-mă, băiatul se întoarse spre mine
întinzându-mi banii şi întrebă:
− Domnule, sunteţi sigur că nu am destui
bani?
Am numărat bănuţii şi i-am răspuns:
− Tu ştii deja, desigur, că nu ai destui bani
pentru a cumpăra păpuşa, dragul meu.
Deoarece băiatul nu vroia să dea drumul
păpuşii, l-am întrebat:
− Dar cui vrei tu să dăruieşti această
păpuşă?
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Clubul 99

Într-o ţară îndepărtată, cu mult timp în
urmă, trăia un rege. El ar fi trebuit să fie
mulţumit de viaţa sa, ţinând cont de toate
bogăţiile sale şi de luxul în care trăia, dar
lucrurile nu stăteau deloc aşa. De aceea, se tot
întreba de ce oare niciodată nu se simţea
mulţumit de viaţa sa. Bineînţeles, era mereu în
centrul atenţiei oriunde mergea, participa la
dineuri şi petreceri, dar cumva simţea că ceva
lipsea şi nu ştia ce.
Într-o bună zi, regele se trezi mai devreme
decât de obicei şi se duse să se plimbe prin palat.
Intră în sala cea mare şi vru să treacă mai
departe, când auzi pe cineva fredonând vesel o
melodie. Se uită în jur şi văzu pe unul dintre
servitori cântând, cu o figură plină de mulţumire.
Regele rămase fascinat. Se întoarse în
camera lui şi trimise după servitor. Îl întrebă:
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Semnele fericirii

Era odată un cuplu de tineri căsătoriţi care
duceau o viaţă foarte fericită împreună.
Singurul lucru care îi preocupa era dacă
fericirea lor avea să ţină toată viaţa sau şi ei, ca
mulţi alţii, vor întâmpina probleme.
Într-o zi, auziră că un înţelept a ajuns în
oraşul lor şi că putea rezolva toate problemele
oamenilor, oferindu-le îndrumare şi sfaturi
înţelepte. Aşa că hotărâră să-l vadă şi ei şi să îi
spună păsul.
Bătrânul le spuse:
 Călătoriţi oriunde în lume şi căutaţi un
om şi femeia lui, care să fie complet fericiţi şi
mulţumiţi împreună. Când îi găsiţi, cereţi-le o
bucată de pânză din cămaşa bărbatului, păstraţi-o mereu la voi oriunde mergeţi şi astfel
veţi fi mereu fericiţi.
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