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Bradul
În pădure se înălţa falnic un brad frumos. În jurul lui 

creşteau pini mari. Era atât de nerăbdător să crească, încât 
nu băga în seamă nici soarele, nici aerul curat.

— Dacă aş fi mare ca şi ceilalţi, ofta brăduţul, aş putea să 
admir lumea cea mare din vârful meu.

Soarele nu-i aducea nicio plăcere. Să crească, se gândea 
el, era singura plăcere pe lume. Toamna, pădurarii 
doborâră copacii mari. Tânărul brad, care crescuse 
frumuşel, tremura de frică, întrucât aceşti copaci semeţi 
cădeau făcând un zgomot asurzitor.

Unde se duceau? Primăvara, când sosi barza, bradul o 
întrebă. Barza îi răspunse:

— În zborul meu spre Egipt, am văzut pe corăbii nişte 
catarge mari, nou-nouţe. Cred că ei erau.

— Oh, de-aş fi aşa de mare ca să pot zbura pe deasupra 
mării! strigă el. 

Dar razele soarelui îi spuseră:
— Bucură-te de tinereţe!
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Când veni Crăciunul, nişte copaci  
tineri fură doborâţi, iar ei nu erau  
nici mai mari, nici mai tineri decât 
bradul nostru.

Erau luaţi cu căruţele.
— Unde se duc? întrebă bradul.
— În oraş, ciripeau vrăbiuţele, i-am 

văzut plantaţi în mijlocul saloanelor, 
gătiţi cu podoabe fermecătoare.

— Oare şi eu voi avea aceeaşi soartă? 
spuse bradul plin de încântare. Este mai 
bine decât să navighezi pe mare. Ce mult 
aş vrea să fiu într-un salon!

— Simte-te fericit că eşti cu noi, 
spuseră aerul şi lumina soarelui.  

Bradul creştea. 
Înainte de Crăciun, fu doborât de un topor dintr-o singură lovitură. Căzu 

şi simţi o durere vie. Nu-şi reveni decât atunci când fu aşezat într-o curte. De 
acolo, doi servitori îl duseră într-un salon frumos. Bradul fu ridicat  
în picioare, iar pe crengile lui au fost atârnate podoabe şi dulciuri.  
În vârf puseră o stea aurită. Era minunat.

— În seara asta, spuneau cu toţii, va fi frumos.
„Ce se va întâmpla?“ se întrebă bradul. „Copacii din pădure  

vor veni să mă admire?“ 
Se aprinseră luminile.
Ce frumuseţe! Îl trecu un fior şi, deodată, o lumânare îi aprinse crengile.
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— Dumnezeule! strigară domnişoarele, 
grăbindu-se să stingă focul. 

Bietul copac nu mai îndrăznea nici 
măcar să tremure. Se temea să nu-şi 
piardă vreuna dintre podoabe. Apoi 
se deschise uşa, nişte copii intrară 
în grabă, urmaţi de oamenii mari. 
Copiii scoaseră strigăte de bucurie 
şi începură să deschidă cadourile.

„Ce fac?“ se întreba bradul.  
„Ce-o să se întâmple?“
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Lumânările arseră până la ramuri şi fură stinse, apoi copiii avură voie să 
despodobească bradul. Se aruncară asupra lui cu atâta forţă, încât toate crengile 
trosniră. Micuţii se învârteau cu jucăriile lor în braţe şi nimeni nu mai dădea atenţie 
bradului nostru.

— Vrem o poveste! strigau copiii trăgând spre copac un ins cu burtă. 
El se aşeză sub acesta şi le spuse povestea lui Dump Mototolul, care căzu din capul 

scărilor, dar dobândi tronul şi o luă de soţie pe prinţesă.




