
Rino Trino se acceptă așa cum este 

Poveste terapeutică pentru acceptarea de sine 

 

Autor profesor consilier școlar, Maria Eugenia 

Liceul cu Program Sportiv „ Mircea Eliade” 

 

A fost odată ca niciodată pe vremea când lumea încă prindea viață, un loc 

binecuvântat, în care trăiau laolaltă toate animalele pământului (dinozauri, lei și lupi, veverițe, 

iepuri și multe altele). Vă întrebați, desigur, cum puteau trăi împreună în bună armonie. Ei 

bine, aceștia conviețuiau după niște reguli stabilite chiar de ei, cu foarte mult timp în urmă. 

Dinozaurii trăiau la marginea pădurii, ei având rolul de a apăra pădurea. Apoi 

teritoriile erau împărțite între ei: lupii într-o parte, vulpile în alta, șoarecii și iepurii mai spre 

centru; așa ca o ceapă - cu multe straturi. În mijlocul comunității, se afla, după cum ai ghicit, 

școala. Aici veneau puii tuturor animalelor, pentru a învăța despre traiul în comun, dar și 

despre sine. 

La școală, puii animalelor veneau cu mare drag. Ei studiau despre plante și animale, 

despre vreme, dar și despre strategii de apărare și supraviețuire. Fiecare știa însă, încă de mic, 

care era drumul său în viață 

Dar într-o zi, puiului de dinozaur, Rino Trino, i se păru că nu este drept nici să 

locuiască la periferia pădurii și nici să învețe doar strategiile de apărare. Și-ar fi dorit să fie 

precum prietenii săi, iepurașul Tropăilă și leul Kingo. 

Iepurașul Tropăilă locuia chiar în apropierea școlii, iar familia lui era responsabilă cu 

producerea alimentelor pentru comunitate. După școală,Tropăilă petrecea toată ziua în 

grădină, printre salată și morcovi, iar leul Kingo era fiul șefului comunității. Lui i se permitea 

să se plimbe toată ziua prin pădure, să se ascundă după tufișuri și să sară în fața celorlalte 

animale, speriindu-le cu urletul său. Rino Trino își dorea foarte mult să facă și el același lucru. 

În schimb, după școală, el trebuia să părăsească pădurea, ducându-se la marginea acesteia, în 

poieniță, și să urmărească posibilii intruși. Se plictisise așa de mult să facă acest lucru! Și-ar fi 

dorit să alerge, să sară, să mănânce în voie salată...și, astfel, a devenit, în timp, din ce în ce 

mai  trist,  doar gândindu-se la ceea ce nu i se permitea să facă. 

Văzându-i starea tot mai abătută , tatăl lui Rino Trino îl întrebă într-o zi: 

- Ce se întâmplă cu tine, fiule? De ce ești trist? 

- Acum nu sunt doar trist, ci și furios. Aș dori să știu cine a hotărât ca noi să locuim 

la marginea pădurii și să facem zilnic aceleași lucruri plictisitoare. De ce nu am 

putea face și altceva? 

Cu foarte mult timp în urmă, s-a creat un Consiliu, care urma să stabilească modul în 

care comunitatea ar fi putut conviețui. Fiecare familie a trimis cel mai înțelept reprezentant. 

Din partea noastră a fost stră, stră, stră, stră, stră, stră, străbunicul tău. S-au luat în calcul toate 

abilitățile noastre. Pentru că suntem foarte mari, nu am fi putut trăi în mijlocul pădurii fără să 



le facem rău animalelor mai mici. Mai mult, noi putem vedea cu ușurintă atât ce se află pe 

pământ, cât și ce zboară pe deasupra copacilor, deoarece suntem foarte  înalți. 

- Dacă sunt așa mare cum spui tu, de ce pot ajunge zilnic la școală fără  să fac rău 

nimănui? Doar școala este în mijlocul pădurii. 

- Așa este; acum poți, deoarece nu ai crescut suficient, dar, pe măsură ce anii vor 

trece, vei crește foarte, foarte mult și nu vei mai avea loc printre aleile înguste ale 

pădurii. 

- Dar eu îmi doresc să fiu altcineva...să fac altceva.. 

- Ce ți-ai dori să faci, dragul meu, întrebă curios tatăl? 

- Îmi doresc să am grijă de ferma de legume sau, de ce nu, să conduc comunitatea, 

așa cum fac părinții lui Kingo. 

- Din păcate, dragul meu, acest lucru este imposibil. Și apoi, comunitatea a hotărât 

deja! Nu se poate altfel! 

Auzind răspunsul tatălui său, Rino Trino simți cum tot corpul său începu să tremure, 

devenind din ce în ce mai furios. Își spuse în gând: „ Am să îi arăt eu lui tati că nu are 

dreptate. Am să le arăt eu cine este Rino Trino. Nu mă voi lăsa prea ușor. Le voi arăta eu!”. 

Gândea că tatăl său nu îl înțelege, că este un laș și un fricos, care se complace în această 

situație. 

De fiecare dată când Rino Trino se pregătea de școală, privindu-se în oglindă, își 

promitea să nu ajungă așa cum este tatăl său , un om fără importanță în comunitate. 

Vă dați ușor seama că, după cum simțea și gândea Rino, lucrurile nu mergeau bine nici 

acasă, nici la școală. De câte ori avea ocazia, îl tachina pe bietul Tropăilă, până când acesta fie 

începea să plângă, fie fugea acasă și nu mai venea la școală cu săptămânile. Atunci când îl 

vedea, îl împingea cu putere într-un colț al clasei, îi spunea că este mic și fricos și îi arăta 

colții săi cei mari și coada puternică și țepoasă. În zadar Tropăilă încerca să vorbească cu el, 

lui Rino Trino nu îi puteai intra în voie nicicum.Nimeni nu înțelegea ce se întâmplă  cu el. Pe 

zi ce trecea el devenea din ce în ce mai furios și crea zilnic conflicte cu alți colegi. Nu i-a 

scăpat niciunul. Acum toți îi știau de frică; mai puțin unul: ați ghicit, de Kingo. 

 Într-o zi , Rino Trino se duse spre Kingo și îi spuse:  

- M-am săturat de tine și familia ta! Am să îți arăt că sunt mai puternic decât tine! 

Și, fără să apuce Kingo să spună ceva, Rino Trino ridică brațul său drept și îl 

împinse cu putere. Apoi începu să urle cât îl țineau rărunchii. 

Auzind urletele neîntrerupte, bufnița Buhuhu, responsabilă cu concilierea și rezolvarea 

conflictelor în școală, își făcu de îndată apariția la locul faptei. Constată că Rino Trino era 

foarte furios, iar Kingo foarte trist și nedumerit. Acesta din urmă credea că Rino Trino este 

prietenul lui cel mai bun. Nu înțelegea ce s-a întâmplat. Cu ce i-a greșit? 

Așa că Buhuhu își ocupă repede un loc chiar în fața lui Rino și îi spuse: 

- Bună Rino; ce se întâmplă? 

- Kingo este un laș, nu poate el să conducă! 

- Îmi dau seama că ești foarte furios în acest moment. Vrei, te rog, să numeri până la 

zece pentru a te liniști .Vreau să îmi povestești ce s-a întâmplat. 



Rino începu să numere: unu, doi , trei,...., nouă , zece. 

- Bun! Acum poți să-mi spui ce s-a întâmplat? 

Rino începu să turuie cu repeziciune cuvintele care rămâneau fără înțeles pentru cei 

din jur, m-am săturat de aceste reguli și de modul în care este condusă pădurea..., iar, în tot 

acest timp, simțea cum  inima îi bate cu putere, mușchii se contractă și îi vine iar să lovească 

ceva. Observându-l cu atenție  Buhuhu  îi spuse din nou: 

- Dragă Rino, aș dori să te oprești un moment. 

Rino Trino tăcu. 

- Mulțumesc! Te-aș ruga să respiri ușor, dar profund. Așa ca mine - și Buhuhu îi 

arătă cum....Bun, hai acum, împreună, încă o dată. Foarte bine, te descurci 

minunat. Acum aș dori  să îmi povestești din nou, dar mai rar. Vreau să înțeleg 

ceea ce îmi spui. 

Rino Trino începu din nou. De data aceasta, mult mai rar. Buhuhu și toți cei din jur îl 

ascultară cu foarte multă atenție. 

- M-am săturat să stau la marginea pădurii și să învăț doar strategii de apărare! Îmi 

doresc să pot lucra la ferma de legume sau, de ce nu, să conduc eu comunitatea 

când voi fi mare! 

Când termină Buhuhu îi spuse: 

- Înțeleg că nu ești de acord cu regulile pădurii și că ți-ai dori să faci altceva. Și pot 

chiar să fiu de acord cu tine. Dar vreau să îmi spui cum te-ai gândit tu că ai putea 

face aceste schimbări? 

- M-am gândit că aș putea să învăț despre plante și modul în care trebuie îngrijite. 

- Până aici ai dreptate. Așa este, poți învăța despre tot ce te interesează. Dar cum 

crezi că vei putea să plantezi și să îngrijești plantele? Ai observat cum arată ferma 

de legume? 

- Da. Legumele sunt plantate pe șiruri lungi și dese, între care există poteci foarte 

înguste. 

- Cât de înguste sunt potecile dintre șirurile de legume? 

- Foarte, foarte înguste. Cam cât degetul meu mic de la picior. 

- Și cum crezi că ai putea tu să te strecori printre aceste rânduri? Ce crezi că s-ar 

putea întâmpla dacă ai dori să te întorci ? 

Rino Trino căzu un moment pe gânduri. Își dă seama că Buhuhu are dreptate, dar nu 

dori să se lase prea ușor. Se gândi că dacă ar face aceste poteci mai late, ar putea avea și el 

loc. Dar de întors, nu găsea nicio soluție, tot ar fi rupt cu coada toate plantele. Cu toate acestea 

făcând o ultimă încercare spuse: 

- Am putea face grădini mai largi, ca să pot trece și eu printre rândurile de legume. 

- Ce idee minunată ți-a venit, Rino! Asta chiar se poate. Dar aș dori totuși, să te 

gândești la un lucru: Câte legume crezi că vom mai cultiva? 

- Cred că mai puține. 

- Și ce ar însemna mai puține legume pentru animalele pădurii? 



- Unele animale nu ar mai avea ce să mănânce, poate ar trebui să plece din pădure 

sau poate ar muri. Spunând aceste cuvinte, simți un val de tristețe. Se gândise doar 

ce își dorea el, nu a crezut nici o clipă că ar fi putut face rău cuiva. 

- Ai perfectă dreptate, așa este și îmi dau seama că acest lucru te face foarte trist. 

Vezi tu, când s-a hotărât ca familia lui Tropăilă să se ocupe de grădină, s-a luat în 

calcul faptul că ei sunt mici și se pot strecura cu ușurință printre legumele din 

grădină. Așa s-au putut cultiva mult mai multe legume, iar toată comunitatea avea 

suficientă hrană. 

- Atunci aș putea sa fiu în locul lui Kingo. Pot învăța și eu să conduc pădurea și să 

fac ca toate animalele să mă aculte. 

- Ai perfectă dreptate, Rino, spuse Buhuhu. Poți învăța cum să conduci și să 

organizezi pădurea, dar, vezi tu, animalele nu te vor asculta, dacă nu le vei câștiga 

încrederea. Leul este ager, vede foarte bine și ziua și noaptea, aleargă cu mare 

viteză, este zvelt, se ascunde cu ușurință după orice tufiș, pășește încet, că nici nu îl 

auzi și răcnește foarte tare. Dacă un intrus ar pătrunde în pădure, el îl va simții încă 

de departe, de la marginea pădurii și ar putea ajunge foarte repede la el, fără ca 

acesta să își dea seama. Va recurge întâi la negociere, iar, dacă nu îi reușește, 

răgetul lui i-ar îngheța inima de frica și ar rupe-o la fugă. 

Rino Trino ascultă cu mare atenție ceea ce îi spusese Buhuhu, apoi spuse: 

- Aș vrea să înțelegi că și eu pot ține dușmanii departe și pot scoate sunete 

înspăimântătoare. 

- Știu că poți face acest lucru. Dar aș dori să te gândești la următoarea situație. 

- Ce situație? 

- Ce crezi că s-ar întâmpla dacă un dușman ar intra adânc în pădure? Cum reușești să 

te faci nevăzut și să îl surprinzi?  

- ??? Rino Trino căzu pe gânduri, apoi spuse: Îl confrunt și mă lupt cu el. 

- Ce crezi că s-ar întâmpla în această luptă? 

- ĂĂĂ, cred că o parte din pădure ar fi distrusă. 

- Crezi că Kingo le-ar distruge cu aceeași ușurință? 

- Nu, nu cred, spuse Rino Trino cu capul plecat. El este mai mic și mai zvelt. Se 

poate strecura cu ușurință printre case și se poate ascunde mai ușor. 

- Vezi tu, dragă Rino,tu ești un băiat foarte isteț și bun. Ești puternic și îți plac 

locurile largi în care te poți mișca în voie. Ești înalt și ajungi cu ușurință pănă în 

vârful copacilor. Ești foarte atent și poți vedea tot ce mișcă în zare, pe cer și pe 

pământ.... Dacă nu ar fi fost familia ta, care să ne ofere atât de multă protecție, 

astăzi pădurea nu ar fi cea pe care o cunoști. 

Rino Trino căzu pe gânduri, imaginându-și ceea ce străbunii lui făcuseră pentru pădure 

ani și ani la rând. Își dă seama, abia acum, cât de important era rolul său pentru existența 

celorlalte animale. Și, ușor- ușor, începu să se simtă mândru de sine și de familia lui. 

Îi mulțumi lui Buhuhu pentru că l-a ajutat să afle cine este cu adevărat, apoi le-a cerut 

iertare lui Kingo și lui Tropăilă și le-a promis că nu o să îi mai supere niciodată, ba, din 

contră, o să îi ajute, deoarece sunt cei mai buni prieteni ai lui. 

Simțea acum, după mult timp de încordare, că este fericit și liniștit. Credea, inițial, că 

el nu este important pentru animalele  pădurii și că, din acest motiv, familia lui locuia la 



marginea acesteia. Acum aflase, în sfârșit, cine este cu adevărat și ce rol important joacă 

pentru ceilalți. 

Împăcat cu sine și cu rolul său în pădure, se întoarse acasă. Părinții îl așteptau în prag. 

Aflaseră ce s-a întâmplat la școală, așa că, atunci când s-a apropiat, l-au luat în brațe, 

sărutându-l pe ambii obraji. Fericirea lui Rino era atât de mare, încât simțea că viața acum 

începe pentru el. Cu lacrimi de fericire în ochi și cu vocea tremurând de emoție, le șopti 

părinților 

- Îmi pare rău.... 

- Este în ordine, dragule! Și noi am trecut prin asta. De acum ești băiat mare și ești 

pregătit să ni te alături în activitatea noastră. Mâine vei merge cu noi, să 

supraveghem pădurea. 

Rino Trino s-a culcat foarte fericit în acea noapte și în toate cele care au urmat. A 

devenit un bărbat adevărat și nimeni nu a pătruns în pădure de când și-a asumat rolul. Probabil 

că și astăzi este încă acolo, dacă l-ai căuta, împreună cu toți prietenii lui, trăind în liniște și 

amonie, fiind foarte bătrân. Nu a uitat însă niciodată acea perioadă din viața sa și o povestește, 

de câte ori are ocazia, tuturor puilor care trec prin ceea ce a trecut și el, cu muuult timp în 

urmă. 


