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”Copacii sunt efortul nesfârşit al 
Pământului de a vorbi cu cerul.” 

 

Rabindranath Tagore 
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L a marginea unui sat de 

munte se afla o pădure mare cu copaci 
umbroşi şi falnici. Şi-n această pădure 
se afla o poieniţă tare frumoasă, cu 
iarbă verde şi flori multicolore şi-n ea 

un minunat pâlc de copaci, aşezaţi 
parcă de o mână nevăzută, divină, în 
formă de inimă. 

 

La baza acestei “inimi verzi “ se 
afla cel mai falnic şi mai frumos copac. 

În poieniţă era tot timpul mare 
zarvă. Copiii, care încântaţi de 
frumuseţea locului descoperit de ei îi 
puseseră numele Poieniţa Soarelui, 
veneau zilnic aici şi se jucau cu miile de 
fluturi, cu floricelele colorate, care de 

care mai frumos, făcându-şi umbrare 
din frunzele copacilor şi dându-se în 
leagăne improvizate, agăţate de 
ramurile copacilor. 

 

Copaci şi copii trăiau în joc şi 
armonie, iar în aer plutea iubirea într-o 

simbioză delicată om-natură.  
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 C el mai împătimit membru 
al grupului era Petrişor, un copilaş 
slăbuţ şi năzdrăvan. Acesta venea 
zilnic să-şi îmbrăţişeze prietenii 
copaci şi cel mai mult îi plăcea să 
stea la poalele bătrânului copac din 
“vârful inimii”. 

 Trebuie să vă spunem că şi copacul 
simţea pentru băietan aceeaşi iubire, 
manifestată printr-o legătură nevăzută. 
Când apărea băiatul  lângă el , 
îmbrăţişându-l drăgăstos cu braţele lui 
firave, bătrânul copac fremăta de 
fericire. 
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 D e la un timp vizitele 

băiatului s-au rărit. Copacul aştepta 
zadarnic îmbrăţişarea caldă a 
firavului băieţel, acesta nu mai 
apărea. Deşi ceilalţi copii veneau în 
poieniţă şi se jucau în continuare, nu 
mai era acelaşi lucru. 
 

Ceva lipsea. Ceva s-a întâmplat. 
 

Inima copacului îi spunea asta. Şi el 
se usca zilnic de dorul prietenului 

firav şi acesta nu mai venea. Copacul 
şi-a întrebat prietenii copaci dacă 
ştiu ceva. Aceştia au fremătat 
neputincioşi din frunze în semn că 
nu.  

  

 A întrebat apoi fluturii care 
zburau în jurul lui, iar aceştia au 
ridicat neputincioşi din aripioare 
spunând că nu au idee ce se întâmplă 
cu prietenul–om. Copacul nu s-a lăsat 
păgubaş, a întrebat păsările cerului 
dacă ştiu ceva despre prietenul lui. 
Dar şi acestea au fâlfâit 
neştiutoare din aripi.   
 

 Tristeţea copacului era fără 
margini. Un dor nespus l-a apucat de 

prietenul său. Frunzele au început să 
se îngălbenească, scoarţa să-i crape 

şi încet încet să se veştejească. 
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 Î ntr-o zi, la tulpina 

bătrânului copac a apărut Ilenuţa, 
prietena lui Petrişor. Aceasta a luat 
copacul în braţe şi plângând cu 
sughiţuri, i-a spus că prietenul ei 
este grav bolnav şi se teme pentru 
viaţa lui. 
 

Pentru o clipă, natura a “ îngheţat“.  
 

Bătrânul copac a rămas încremenit 
într-o dureroasă nemişcare, uluit 
de groaznica veste. 

Ce să facă? 

Cum să-şi salveze prietenul?  
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 L a un moment dat, într-o 

fremătare uluitoare, bătrânul copac şi-a 

chemat prietenii copaci la sfat 

spunându-le  veştile triste. Şi atunci 
toţi copacii i-au sărit în ajutor: 
Prietene, spuse bradul către bătrânul 
copac, dăruieşte-i băiatului răşină din 
scoarţa mea şi spune-i să o folosească. 
Este  un medicament cu proprietăți 
deosebite: antibiotice, antiinfecțioase, 
imunostimulatoare și cicatrizante. 
O sa-l vindece de orice infecţie, tuse, 
durere de gât.  

- Şi eu vreau să-l ajut pe Petrică, 
spuse hotărât molidul. Frunzele şi 
mugurii mei sunt cele mai puternice 

antiseptice, tonifiante, antireumatice, 

şi antiinflamatoare. Dacă va folosi 
ceaiul din vârfurile tinere ale 
frunzelor mele ficatul lui se va vindeca 

de orice boală. 
- Eu am să-i dăruiesc lui Petrică 
mugurii mei şi am să-l rog să facă ulei 
din ei, spuse cu hotărâre pinul. Sunt 

foarte bune în tratarea afectiunilor 
respiratorii şi a durerilor de oase. 
Dacă o să folosească mugurii mei 
Petrică îşi va curăţa plămânii şi 
respiraţia lui va fi uşoară ca o adiere 
de vânt. 
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- Puterile mele sunt miraculoase, 

recunoscute din antichitate chiar de 

către marele Hippocrate, spuse cu 
mândrie Scoruşul. Scoarţa, frunzele 
şi fructele mele sunt vindecătoare 
datorită conţinutului de tanin, 
vitamine şi zaharuri şi pot trata 
tuberculoza, tusea, spondilita 

anchilozantă, diareea şi scorbutul, 
reumatismul. 

 

L a picioarele Ilenei s-au strâns 
adunate de vânt fructe şi frunze  ale 
copacilor din poieniţă. 

 Şi uitându-se speriată la pământul din 
jurul bătrânului copac care a început 
să trosnească, Ilenuţa a văzut o 
rădăcină din el cum se ridică la 
suprafaţă şi se întinde spre micuţa 
copilă. 
- Doamne, ce să fie asta? Oare este un 
semn? Ce trebuie să fac? Şi atunci, un 
şuierat bătrân ce se auzea din 
freamătul frunzelor i-a spus: 

- Ilenuţo, du-i aceste daruri lui 

Petrişor. El trebuie să mănânce 
fructele acestea şi răşina, să facă ceai 
din frunze şi conuri, tinctură din 
rădăcina mea şi să le bea. 
  

 Şi timpul a trecut…  
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Î n primăvara 
următoare, când 

frunzele au 

început să 
freamăte din 

nou şi iarba din 
Poieniţa Soarelui 
creştea crudă şi 

verde ca 

smaraldul, 

Petrică, 
prietenul 

bătrânului copac 
fugea vesel şi 
puternic spre 

prietenii săi din 
poieniţă.  
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 Î nfăşurându-şi puternic braţele în jurul bătrânului “copac al inimii” şi dându-i 

o caldă îmbrăţişare, acesta i-a spus: 

- Mulţumesc prietene drag! Darurile tale m-au salvat. Îţi mulţumesc ţie şi fraţilor 
tăi că m-aţi salvat. O să-ţi fiu recunoscător toată viaţa. 
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- Prietene drag, spuse bătrânul 
copac. Fiecare plantă sau copac 
lăsat de Dumnezeu pe pământ 
este folositor omului într-un fel. 

Numai că voi oamenii, aţi început 
să neglijaţi acest lucru. Fraţii 
mei sunt din ce în ce mai distruşi, 
arşi, tăiaţi de către om. Fii tu 
mesagerul nostru şi spune 
tuturor oamenilor că natura 
toată este prietena voastră şi 
dorim să trăim în pace şi armonie 
cu voi, să ne ajutăm reciproc.  
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 D e atunci Petrişor a rămas cel mai bun 
prieten al copacilor din Poiana Soarelui, devenind 

cel mai grijuliu şi fidel pădurar pe care aceasta l-a 

avut vreodată şi cel mai înfocat apărător al naturii, 
împărtăşind tuturor informaţii despre puterile 
miraculoase ale copacilor. 
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Sfaturi de la un copac  

că eș e- i e er ia și pu e ea n e ioară. N i e folo  
e asta ia na, când e ig și zăpada e apasă en ile. 

Fii lexi il. Dacă u  c pac a  rămâne rigid, rengile -a  
rupe, to mai e a eea n i ne ișcă   dată u bătaia 
mântului, ap i reve i  î  p zitia i itială și mai puter i i. 

Nu există copac urât, doar ochi care privesc fără să vadă. 

Lasă-te îmbrățișat. Așa poți primi o bucățică de energie și iubire, 
dăruind în schimb același lucru sau orice îți dorești.  

A ră e es e î  u ul tău. Până și n i c pa i, e e e  u zele 
e a ra ie când ve e  oa e i um și, e i i i și în răz e i.  

Bucură-te de vremurile ploioase. Nu numai că vei 
aprecia mai mult soarele, însă vei crește frumos.  

sursa: 
http://motivonti.ro/50-de-sfaturi-de-la-un-copac.html 


