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Bufonul regelui

Se spune, dragii mei, că pe vremuri orice rege 
care se respecta avea la curtea sa un bufon. Bufonii 
făceau tot felul de glume și gesturi caraghioase, 
prin care provocau râsul și întrețineau la curte 
o atmosferă de veselie și bună dispoziție. Totuși, 
bufonii nu erau deloc oameni proști. Dimpotrivă, 
erau inteligenți și talentați, ba chiar înțelepți. De 
asemenea, nu erau grosolani, ci aveau bun-simț și 
omenie. Pentru că ei spuneau mereu glume, erau 
singurii care puteau să rostească în public adevăruri 
supărătoare pentru unii, fără a fi pedepsiți. 

Era odată un rege care avea în slujba sa un bufon. 
Acesta făcea mereu glume și gesturi comice. Într-o zi, 
regele îi spuse:

— Ține sceptrul meu, până vei găsi pe unul mai 
prostănac decât tine: atunci poți să i-l dăruiești.

Trecură câțiva ani și regele se îmbolnăvi grav. 
Simțindu-și sfârșitul aproape, îl chemă într-o zi pe 
bufonul său, care de fapt îi era destul de simpatic.

— Plec într-o călătorie lungă, îi spuse regele.
— Când o să te întorci? Peste o lună?
— Nu, îi răspunse regele, nu o să mă întorc 

niciodată.
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În mijlocul furtunii

Într-o zi, după ce Domnul Hristos petrecuse 
în mijlocul unei mari mulțimi de oameni și făcuse 
minuni uimitoare, le-a spus ucenicilor Săi să urce în 
corabie și să traverseze Marea Galileii, spre a ajunge la 
Ghenizaret. El s-a urcat în munte, singur, să se roage. 

S-a înnoptat, iar corabia se îndepărtase deja mult 
de țărm, când vântul a început să sufle cu putere, 
învolburând marea. Ucenicii au început să se teamă 
din cauza furtunii. Deodată, în miez de noapte, Îl zăresc 
pe Domnul Hristos mergând pe valuri și venind spre 
ei. Și cum a merge pe apă nu este un lucru pe care să-l 
poată face oamenii, ei s-au gândit că li se pare, că văd 
o nălucă. Înfricoșați, au strigat.

— Eu sunt, nu vă temeți! i-a încredințat Domnul. 
Atunci, Petru a zis:
— Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine 

pe apă.
— Vino! l-a îndemnat Domnul.
Coborând din corabie, Petru a început și el să 

meargă pe valuri. Însă, după câteva clipe, luând aminte 
la furtuna dezlănțuită în jurul său, a fost cuprins de 
frică și a început să se scufunde.

— Doamne, scapă-mă! a strigat atunci Petru cu 
groază.




