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Nevoia învaţă pe om

A fost odată un om sărac, a cărui singură avere era un car 
vechi şi prăpădit. Cu el căra lemne din pădure şi le vindea apoi 
oamenilor din sat. Astfel îşi ducea zilele, împreună cu fiul său.

Într-o zi, pe înserat, omul venea ca de obicei cu carul plin cu 
lemne. Băiatul său se juca pe afară şi cum îl vede, aleargă să-l ajute.

— Tată, ai întârziat, iarăşi s-a rupt carul?
— Iarăşi, dragul tatei, răspunse omul necăjit.
— Şi cine ţi l-a reparat? mai întrebă tânărul.
— Eu, cine să-l repare ?
— Dar cine te-a învăţat ?
— Nevoia, copile…
— Şi unde stă ea? insistă curios băiatul.
— În pădure, mai zise ţăranul, apoi plecă în 

treburile lui.



Tânărul crescu şi merse şi el în pădure după lemne. Umplu 
carul şi porni fluierând spre casă. Drumul era însă atât de stricat 
încât, la o groapă mai adâncă, carul se frânse în două. Tânărul se 
uită lung la el, îl înconjură, însă habar nu avea ce să-i facă. Atunci 
şi-a adus aminte de vorbele tatălui său şi se lumină la faţă. Drept 
urmare, începu să strige cât îl ţineau puterile.

— Nevoie, fă nevoie, vino şi repară carul!
Neprimind niciun răspuns, încercă din nou:
— Nevoie, n-auzi? Vino şi mă învaţă să repar căruţa!
Strigă el aşa până când răguşi, dar fără folos. De teamă că îl 

va prinde noaptea în pădure, se apucă să dreagă el carul. Cu chiu, 
cu vai, cu lovituri peste degete, a reuşit să-l cârpească şi să ajungă 

acasă.
Tatăl său, zâmbind pe sub mustăţi, îl întreabă:
— Fiule, văd că ai reparat carul, am avut dreptate?
— Nu! îi răspunse băiatul îmbufnat. Nu m-a ajutat 

nimeni, a trebuit să mă chinui singur.
— Ba chiar nevoia te-a învăţat. 

Dacă nu ar fi fost nevoie, niciodată nu 
te-ai fi apucat să repari căruţa. De aceea 

e bine să învăţăm să facem orice, 
chiar dacă nu ne pricepem. La 

început suntem mai stângaci, 
dar pe măsură ce exersăm 
vom face lucrurile din ce 
în ce mai bine. Şi numai 

încercând ne putem da seama ce 
ne-ar plăcea să facem în viaţă.



 

Într-o zi de vară călduroasă, un ţăran se îndrepta spre târg 
împreună cu măgarul şi calul său. Măgarul, animal de povară, era 
încărcat cu saci cu cereale pe care omul voia să-i vândă în târg. 
Calul, animal nobil, era ţesălat şi pregătit şi el de vânzare. „Cu 
banii obţinuţi pe cal şi pe grâne, o să-mi cumpăr încă un hectar de 
pământ“, îşi spunea încântat ţăranul. 

Măgarul era destul de bătrân şi de-abia ducea în spate povara 
grea. Calul mergea ţanţoş pe lângă el şi-i spunea:

— Hai mai repede, n-am toată ziua la dispoziţie!
Măgarul, obosit şi însetat, îi spuse şoptit:
— Frate, ajută-mă şi pe mine şi hai să împărţim sacii, altfel 

nu cred c-o să ajung viu la porţile cetăţii.

Calul şi măgarul



— Nu pot să te încurc, asta e treaba ta! zise îngâmfat calul. 
Eu trebuie să arăt cât mai proaspăt la târg, pentru ca stăpânul să 
obţină un preţ bun pe mine. Doar nu vrei să-mi îndoi spinarea şi 
să-mi tocesc potcoavele tocmai acum.

În depărtare se zăreau deja porţile cetăţii. Calul fremăta de 
nerăbdare să ajungă, doar era cea mai mare zi din viaţa lui. Măgarul 
abia îşi mai târa picioarele şi, în cele din urmă, de bătrâneţe şi 
epuizare, îşi dădu duhul pe marginea drumului.

Ţăranul, necăjit peste măsură, zise ca pentru sine: „O să 
folosesc calul la muncile câmpului şi la cărat, până o să adun bani de 
pământ. Bietul măgar m-a slujit toată viaţa cu devotament. Merită 
să-l înmormântez cum se cuvine.“

Şi zicând acestea, omul mută sacii pe spinarea calului, puse şi 
măgarul deasupra şi făcu cale-ntoarsă.

Calul a înţeles, însă prea târziu, că nu e bine să râzi de soarta 
nimănui, ba chiar trebuie să ajuţi pe cel aflat în nevoie, căci nu se 
ştie când poţi ajunge şi tu în aceeaşi situaţie.


