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Importanța rădăcinilor 

          Doi vecini își cultivaseră propriile grădini de legume. Unul dintre ei era un 

profesor ieșit la pensie, iar celălalt era agent de asigurări foarte pasionat de 

tehnologie. Amândoi plantaseră legume diferite și așteptau să crească. 

          Profesorul le punea puțină apă și nu le oferea întotdeauna suficientă atenție, în timp ce 

vecinul său le punea apă din belșug și se ocupa zilnic de plantele sale. Legumele 

din grădina profesorului erau mici, dar arătau bine. Cele ale agentului 

de asigurări erau mari și verzi. Într-o noapte, o furtună puternică s-a abătut peste sat.       

A doua zi dimineața, cei doi vecini au ieșit să vadă dacă furtuna le-a afectat grădinile. 

Vecinul care era agent de asigurări a văzut cu groază cum toate plantele erau scoase 

din rădăcini și totul era distrus. Plantele din grădina profesorului însă nu erau deloc 

afectate, stăteau mândre în pământ. 

              „Amândoi am cultivat aceleași plante, eu chiar am avut mai multă grijă de 

ele decât ai avut tu de ale tale, le-am pus chiar și multă apă. Totuși plantele mele au fost 

smulse din rădăcini, în timp ce ale tale nu au pățit nimic. Cum e posibil?”, s-a întrebat agentul 

de asigurări. 

              Profesorul a zâmbit ușor: „Le-ai oferit plantelor tale multă atenție și apă, 

dar din această cauză ele nu au mai fost nevoite să muncească. Tu ai făcut ca totul să fie 

mai ușor pentru ele. În timp ce eu le-am dat doar o 

cantitate suficientă de apă și am lăsat ca rădăcinile lor să caute mai multă. Și, datorită acestui 

lucru, rădăcinile lor au mers în jos și asta a făcut ca ele să fie mai puternice. De aceea plantele 

mele au supraviețuit.” 

             Morala: Această poveste are o morală puternică și pentru părinți, 

deoarece copiii sunt asemenea acestor plante. Dacă li se oferă totul, nu vor înțelege că pentru a 

avea tot ceea ce au este nevoie de muncă intensă. Nu vor învăța nici 

ei să muncească și să respecte munca. Uneori, cel mai bine este doar să îi ghidăm, în loc 

să le dăm ceea ce cer. Pentru copii – chiar dacă vi se pare uneori că părinții voștri nu vă dau tot 

ce vreți, ei știu exact de ce aveți nevoie și nu vă dau mai mult pentru a vă pregăti pentru viață și 

fără muncă asiduă nu ajungeți oameni de nădejde în societate. 


