
 
 

POVESTEA TÂRGULUI DE JUCĂRII 
 
    Într-o ţară îndepărtată, demult, au trăit doi fraţi, un prinţ şi o prinţesă, care, ca toţi prinţii şi prinţesele, au 

fost şi copii, ca toţi copiii. Sau, nu chiar ca toţi copiii pentru că nu oricine avea jucăriile lor. Cum veneau 

sărbătorile de iarnă, toţi meşterii de jucării din ţară, ba chiar şi de pe meleaguri îndepărtate, se întreceau 

să le facă celor doi fraţi daruri care să-i încânte! Părinţii acestora însă, regele şi regina au văzut cum copiii 

lor ieşeau tot mai rar din camerele lor şi deveniseră atât de absorbiţi de cadouri, încât nu-i mai dezlipeai de 

ele nici dacă era vremea mesei. 

    Într-o bună zi, regele şi regina au intrat într-una din camerele cu jucării şi au cerut slujitorilor să nu fie 

deranjaţi. Nu cunoaşte nimeni ce-au vorbit ei acolo până aproape de înserat, dar ştiu că prinţului şi prinţesei 

le străluceau ochii de încântare când au ieşit alergând pe uşi. 

    A doua zi, a căzut zăpada în tot regatul, de-ţi era mai mare dragul. Şi oamenii au auzit de la vestitori 

împărăteşti că sala cea mare a palatului a fost împodobită de sărbătoare, cu beteală, panglici, lumânări 

colorate şi câte şi mai câte, dar că, aşteptaţii de cinste nu erau oamenii de rang ci... doar copiii, care au şi 

venit uimiţi şi curioşi, ducându-şi în braţe jucăriile, cărţile şi tot felul de lucruşoare – cum fuseseră sfătuiţi. 

În mijlocul sălii, cu feţele radiind de încântare îi aşteptau prinţul şi prinţesa, în faţa unor mese ticsite cu 

jucării şi tot felul de minunăţii nemaivăzute. Aceştia le-au spus copiilor, cărora nu le venea să creadă, că 

începând din acel an, se deschidea... târgul jucăriilor! Toţi copiii s-au pus să se târguiască unii cu alţii şi să-

şi schimbe jucăriile de care erau plictisiţi cu altele, pe care abia aşteptau să le ia acasă! Cei care aveau 

prea multe, le-au pus pe cele de prisos pe mese de unde însuşi Moş Crăciun se spune că le lua, le 

împacheta şi le aducea în seara magică acelor copii care nu aveau nici o jucărie. 

    Eeee, şi obiceiul împărătesc al târgului de jucării a fost dus peste mări şi ţări. Şi acolo unde se face târgul 

se zvoneşte că toţi copiii devin mai darnici şi mai cuminţi. Şi anul acesta vor veni copii şi tineri nenumăraţi 

să vândă, să schimbe sau să ofere fără plată jucării şi nu numai jucării celor ce nu au. Uită-te şi tu chiar 

acum prin casă: ai o cană, un pahar, o carte, o jucărie, o hăinuţă de prisos? Taaare bine i-ar prinde cuiva 

care nu are mai nimic. Aşa facem şi noi, cei de la ASSOC în fiecare an. Căci orice poveste frumoasă trebuie 

spusă şi trăită. An după an. 

 


