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     Au fost odatӑ doi fraţi dat doi frați care au trăit în ferme învecinate . Se 

ȋntelegeau bine pȃnӑ cȃnd ȋn urma uneisituaţii au ajuns într-un conflict. Acesta a 

fost prima ruptura gravӑ  dupӑ  40 de ani de ȋn care au lucrat ȋmpreunӑ cȃmpul cot 

la cot, au ȋmpӑrţit utilajele , munca și bunurile după cum era necesar, fără probleme 

 

Apoi lunga lor colaborare s-a destrămat. A început cu o neînțelegere micӑ și a 

crescut într-o ceartӑ mare, iar în cele din urmă au izbucnit într-un schimb de 

cuvinte amare urmate de săptămâni de tăcere. 

 

       Într-o dimineață a avut loc o bătaie în ușa lui Ioan. El a deschis şi a dat de un 

om cu o trusӑ de tȃmplar ȋn mȃnӑ. "Caut o lucrare de câteva zile", a spus el. "Aveţi 

cumva ceva de lucru la ferma d-strӑ? Aţi avea ceva de construit sau de reparat? " 

 

      "Da", a spus fratele mai mare. "Am o slujbă pentru tine. Uită-te peste pârâul de 

la ferma. Aceea e casa vecinului meu, de fapt, e fratele meu mai mic. Săptămâna 

trecută a fost o pajiște între noi dar el a  luat buldozerul său, a sӑpat pȃnӑ la rȃu iar 

acum există un pârâu între noi. 

 

  Ei bine, el mi-a fӑcut asta ȋn ciudӑ, dar eu am sӑ ȋi arӑt ca sunt mai tare decȃt el. 

Vezi  gramada aceea de cherestea din hambar? Vreau să-mi construieşti un gard - - 

un gard ȋnalt de 4 metri – aşa ȋncȃt sӑ nu mai trebuiascӑ să –l vӑd faţa ". 

 

    Tȃmplarul a spus, "Cred că înțeleg situația. Arӑtaţi-mi unde sunt cuiele  și 

excavatorul şi cred cӑ voi fi în măsură să fac o treabă pe placul d-vstrӑ. " 

 

     Fratele mai mare a trebuit să meargă la oraș, astfel încât el a pus la dispozitie  



materialele necesare și a plecat pȃnӑ seara . Tâmplarul  a muncit din greu toatӑ 

ziua, tăind lemne şi bӑtȃnd cuie. Ȋnspre apus, cȃnd fermierul  a revenit, tamplarul 

tocmai terminase treaba. Ochii fermierului s-au deschis larg şi a rӑmas cu gura 

cӑscatӑ. Ceea ce vedea el,cu siguranţӑ nu era un gard. 

 

   Era o punte - o punte care se întindea dintr-o parte a pârâului pȃnӑ pe cealaltӑ! O  

construcţie minunatӑ, cu stȃlpi de susţinere şi cu balustrade. Iar vecinul, fratele său 

mai mic, tocmai venea din capӑtul celӑlalt al podului ȋntinzȃnd mȃna."Ești un om 

adevӑrat sӑ construieşti aşa ceva după tot ceea ce  am spus și am făcut." Cei doi 

frați au pӑsit pe pod din fiecare capăt, apoi s-au întâlnit la mijloc, şi au luat fiecare 

mâna celuilalt ȋn a lui.  S-au intors apoi spre tȃmplarul care tocmai ȋşi punea trusa 

cu unelte pe umӑr. 

   "Nu pleca! Mai stai câteva zile. Am o mulțime de alte proiecte pentru tine ", a 

spus fratele mai mare. "Mi-ar plăcea să rămână "  a spus tȃmplarul, "dar, mai am 

multe poduri de construit." 

 


