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CADOUL

Ca în fiecare an, pe 24 iulie, Ionuţ urma să-şi serbeze ziua de 
naştere. Băiatul şi-a ajutat părinţii să pună la punct cele mai mici 
detalii, astfel încât totul să decurgă perfect. Pregătirile pentru 
petrecere au sporit emoţiile zilei, dar aşteptarea a meritat. 
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Şi de data aceasta, toţi prietenii băiatului au fost invitaţi, alături 
de verişorii şi bunica lui.

Spre seară, musafirii au început să apară, bucurându-se de o 
primire frumoasă din partea gazdelor. Fiecare i-a oferit sărbătoritului 
cadoul pregătit. 
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Invitaţii i-au cântat lui Ionuţ „La mulţi ani!“, apoi petrecerea 
a început. Toţi se simţeau bine, ba chiar şi căţeluşul lui Ionuţ se 
bucura de atmosferă, alergând printre picioarele copiilor.

Plină de dragoste, bunica i-a dăruit şi ea lui Ionuţ cadoul pe care 
i-l adusese, însă băiatul, prea emoţionat de momentele pe care le 
trăia, aproape l-a smuls din mâinile ei, fără să spună nimic, şi s-a 
întors între copii.
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Bunica a văzut cum nepoţelul ei drag lasă, nepăsător, cadoul 
într-o parte şi reia joaca, alături de ceilalţi.

– Vruuuuum! a început Ionuţ cursa cu noile maşinuţe de jucărie.
Tristă, bunica s-a gândit că a îmbătrânit şi Ionuţ nu mai are 

nevoie de ea şi de ceea ce îi poate oferi. S-a aşezat resemnată pe 
canapea şi privea în gol.
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Sătui de joacă, toţi copiii şi-au luat un moment de pauză. Atunci, 
Ionuţ a deschis cadoul de la bunica lui.

– Oau!!!! a exclamat el plin de încântare. Bunico, este minunat 
cadoul de la tine! Îţi mulţumesc mult, mult de tot! a mai zis Ionuţ 
şi s-a repezit în braţele bunicii sale.
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Emoţionată, bunica l-a îmbrăţişat strâns pe băiat.
– Sunt foarte fericită că îţi place cadoul de la mine!
– Ştiam eu că o să-mi faci un cadou special, bunico! a spus 

Ionuţ, apoi s-a întors către invitaţii săi şi le-a arătat ce primise.
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Bunica, având lacrimi de bucurie în ochi, îşi privea mândră 
nepoţelul, simţindu-se iubită de acesta.nepoţelul, simţindu-se iubită de acesta.

 Morala  
 

Un simplu „Mulţumesc!“ este, de multe ori, singura răsplată pe 
care o aşteaptă cei care îţi oferă ceva. Nu uita, aşadar, niciodată să 

mulţumeşti imediat pentru orice ţi se oferă.




