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Cei doi prieteni nedespărțiți, Radu și Matei, se antrenau de zor 
pe terenul de tenis – sportul lor preferat. Toată lumea îi aprecia 
pe cei doi și mulți credeau că sunt frați. Însă băieții erau doar 
vecini, frecventau aceeași școală și aceeași bibliotecă. Practic, cei 
doi erau nedespărțiți.

ÎNGÂMFATUL
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Singura diferență dintre cei doi prieteni era modul în care 
reacționau la ce se întâmpla în jur. În timp ce Matei era calm și 
privea lucrurile cu înțelepciune, Radu era impulsiv, de multe ori 
agresiv și, din cauza asta, de multe ori intra în bucluc.

Cele ce vi le voi povesti mai departe vor demonstra ce am spus 
mai sus.
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Plecând de la antrenament, într-o zi, cei doi prieteni s-au 
întâlnit cu Robert, proaspătul campion la tenis al orașului. După 
ce au schimbat câteva cuvinte cu el, băieții și-au dat seama cât de 
înfumurat și plin de el era acum Robert, ceea ce pe Radu l-a iritat 
destul de mult.
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– Încă vă antrenați? i-a luat Robert peste picior. Eu nu mai am 
nevoie, sunt cel mai bun!

– Ascultă, îngâmfatule…! l-a repezit Radu cu vorba.
– Robert, ești cel mai bun acum, dar vin din urmă și alții care îți 

pot lua locul ușor dacă nu te vei antrena, interveni repede Matei, 
ca să aplaneze conflictul înainte să înceapă.

– Se poate ca altcineva să-mi ia locul, dar într-o altă viață! le-a 
spus Robert zeflemitor.
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Radu nu s-a mai putut stăpâni și a vrut să-l lovească pe 
înfumuratul din fața lui.

Matei l-a oprit și i s-a adresat campionului:
– Ai grijă, că s-ar putea să fii înfrânt în viața asta!
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– Pff! a pufnit Robert.
Și, pentru că l-a văzut pe Radu roșu la față de furie, campionul 

a continuat să-l tachineze:
– Arăți de parcă ai vrea să mai ai o viață ca să mă poți învinge!
– Crezi că… a izbucnit Radu.
– Vei fi dezamăgit, Robert! Radu te va învinge în curând, a 

intervenit repede Matei, ca să-l calmeze pe Radu.
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Pregătindu-se să plece cu Radu, Matei i-a mai aruncat peste 
umăr lui Robert:

– Apropo, poate vii și tu vineri la petrecere.
– Despre ce petrecere e vorba? s-a arătat Robert interesat.
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– Despre cea la care vom sărbători victoria lui Radu și înfrângerea 
ta, i-a răspuns Matei, făcându-i cu ochiul lui Radu. Pe vineri! a mai 
spus el, zâmbind, după care l-a tras pe Radu de mână spre ieșire.spus el, zâmbind, după care l a tras pe Radu de mână spre ieșire.

 Morala 
 

Cu umor și politețe, poți obține ușor orice victorie, 
chiar și în fața persoanelor dificile.




