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Cadoul 

Un băiat sărac, în vârstă de doisprezece ani, îmbrăcat și încălțat cu umilință, a intrat într-

un magazin, a ales un săpun obișnuit și l-a rugat pe proprietar să i-l împacheteze ca pe un cadou. 

-Este pentru mama mea, a spus el cu mândrie. 

Proprietarul magazinului a fost emoționat de simplitatea cadoului.S-a uitat cu milă la 

tânărul său client și, simțind o mare compasiune, a simțit nevoia să-l ajute.S-a gândit că ar putea 

împacheta, alături de un simplu săpun, un obiect mai semnificativ. Totuși, era nehotărât: se uita 

la băiat, se uita la obiectele pe care le avea în magazin, dar nu se putea hotărî. Să o facă sau nu? 

Inima îi spunea da, dar mintea îi spunea nu.  

Și-a amintit de propria mamă.Fusese sărac și de multe ori, în copilărie și în adolescență, a 

vrut și el să-i dea ceva mamei sale. Când și-a găsit un loc de muncă, ea plecase deja din această 

lume. 

În câmpul emoțiilor, două sentimente s-au împletit: compasiunea bărbatului, neîncrederea 

băiatului.   

Nerăbdător, el l-a întrebat: 

-Domnule, lipsește ceva? 

- Nu, a răspuns proprietarul magazinului.  

Doar că mi-am amintit brusc de mama mea.A murit când eram încă foarte mic. Întotdeauna am 

vrut să-i fac un cadou, dar, șomer fiind, nu am reușit niciodată să cumpăr ceva. 

Cu spontaneitatea celor doisprezece ani ai săi, băiatul a întrebat: 

-Nici măcar un săpun? 

Bărbatul a tăcut. A împachetat săpunul simplu în cea mai bună hârtie pe care o avea în magazin, 

i-a pus o panglică frumosă și și-a luat rămas bun de la client fără alte comentarii. 

 

Singur, a început să se gândească, cum de nu-i trecuse niciodată prin cap să-i dăruiască 

ceva mic și simplu mamei sale? Întotdeauna crezuse că un cadou trebuie să fie ceva semnificativ, 

atât de mult încât, cu câteva minute înainte, îi fusese milă de umila achiziție și se gândise să 

îmbunătățească darul cumpărat.  

Emoționat, el a înțeles că în acea zi primise o mare lecție.  

Alături de săpunul băiețelului, a fost ceva mult mai important și mai măreț, cel mai bun dintre 

toate cadourile: IUBIREA LUI . 

  

Morala: 

Ține minte: NU DARUL CONTEAZĂ , CI DRAGOSTEA CU CARE ESTE OFERIT! 

 


