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 Era o zi frumoasă de toamnă târzie. Vântul îşi întrecea puterea prin crengile golaşe ale 

copacilor. Frunzele multicolore se desprindeau uşor una câte una, plutind apoi în văzduhul 

azuriu.  

Mulţi arbori împodobeau parcul din povestea noastră, însă unul era special- copacul cu 

frunze roz. Aşezat la marginea unei alei principale, acest copac putea fi zărit cu mare uşurinţă 

din îndepărtare. Toamna, frunzele lui începeau a se colora în roz, ceea ce le bucurau foarte mult: 

- Uite, eu sunt deja pe jumătate roz! spuse una dintre frunze. 

- Bravo, ţie! Şi eu am început să mă colorez, adăugă altă frunză. 

- Da, o să ne admire toată lumea! completă alta, bucuroasă. 

- Eu sunt încă verde! Oare când voi deveni şi eu roz? întrebă una dintre cele mai micuţe 

frunze. 

- Ei, lasă că o să îţi vină şi ţie rândul! îi răspunse frunza de lângă ea. 

Toată lumea care trecea prin parc admira copacul cu frunze roz. Era locul unde tinerii îşi 

dădeau întâlnire, iar vârstnicii se odihneau la umbra lui. 

Timpul trecea şi fiecare frunză se colora tot mai roz, devenind una mai frumoasă ca 

cealaltă. După câteva zile, văzând că, nici de data aceasta frunzuliţa nu îşi modifică culoarea, 

întrebă din nou frunzele: 

- Voi fi şi eu vreodată aşa roz ca voi? întrebă neîncrezătoare frunzuliţa.  

- Noi nu ştim să îţi răspundem. Poate că tu vei rămâne aşa până la primăvară! răspunse cu 

răutate şi ironie una dintre ele, în timp ce printre crengile copacilor se auzeau hohote de 

râs. 

- Linişte!!! strigă o frunză mai bătrână….Bineînțeles că vei ajunge să fii la fel ca noi! 

Trebuie doar să ai răbdare. Şi întorcându-se spre celelalte frunze zise:  

- Nu e frumos să râdem de ea! Oricare dintre voi putea fi în locul ei! 

Toamna îşi făcea simţită prezenţa tot mai mult, iar copacul nostru se colora tot mai 

frumos, de la roz deschis până la roz închis, în timp ce frunzuliţa aştepta resemnată să îi vină 

şi ei rândul. Astfel, într-o dimineaţă, pe când razele soarelui mângâia uşor frunzuliţa noastră, 

întrezări  printre crengi, o vrăbiuţă ce o trezi cu ciripitul ei: 

- Ce frumoasă eşti! Te-ai transformat peste noapte într-o frunză roz deosebită…… nicio 

altă frunză nu se aseamănă cu tine...asta, doar pentru că ai avut răbdare. 

Răbdarea este întotdeauna răsplătită! 



 

Sugestii pentru discuţii: 

 

- Ce personaj din poveste ţi-a plăcut mai mult? 

- Cum s-au comportat  frunzele faţă de frunzuliţa verde? 

- Tu ce i-ai fi spus frunzuliţei verzi? 

- Crezi că mai au copiii din ziua de azi răbdare? 

- Ce ai învăţat din această poveste? 

- Ştiai că există şi copaci cu frunze roz? 

- Caută cât mai multe proverbe despre răbdare 

 

 

 


