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Veche pildă din Irlanda 

A fost odată ca niciodată … 

De demult, într-un sat trăia un om care avea trei fii, cărora dorea să le facă un viitor, dar nu avea 
suficienți bani. Așa că el s-a gîndit să-și vîndă sufletul diavolului, pentru a obține banii necesari să-și 
țină în școală cei trei băieți, pentru a le asigura viitorul. Și așa a făcut.  

Pe cel mai mare l-a trimis la seminar, să devină preot, pe fiul mijlociu l-a făcut medic, iar pe mezin 
avocat. Diavolul i-a dat banii pentru a le plăti educația, dar i-a spus că va veni la un moment dat să-i 
ia sufletul.  

Peste șapte ani, apăru Diavolul cerîndu-i omului să-și plătească datoria și să-l vină cu el în iad. 

Cei trei fii ai omului au venit să-și ajute tatăl.  

Primul a ajuns preotul și a început să se roage de Diavol și să îi cerșească în genunchi încă niște ani de 
viață pentru tatăl lui. A reușit să-l înduplece pe Diavol.  

Peste cîțiva ani, s-a reîntors Diavolul pentru a-și cere plata. Dar acolo se afla doctorul, care l-a convins 
pe Diavol să îi mai dea niște ani de viață tatălui lui.  

Într-o seară, peste încă niște ani, a venit Diavolul a treia oară 
după datorie, dar l-a găsit pe avocat lîngă tatăl lui. Acesta îi 
spuse Diavolului: „Știu că ai cedat deja de două ori rugăminților 
fraților mei și că a treia oară este puțin probabil să mai accepți 
încă o amînare. Dar îți propun să accepți o ultimă înțelegere și 
să-l mai lași pe tata să trăiască atîta timp cît mai există 
lumînarea de pe masă.” 

Diavolul s-a uitat la lumînarea care ardea pe masă și, văzînd că 
nu mai are mult pînă să se consume cu totul, a acceptat 
înțelegerea propusă de avocat. După ce Diavolul și-a dat cuvîntul, avocatul a stins lumînarea și și-a 
pus-o în buzunar. Așa a scăpat tatăl lui de datoria către Diavol, pentru că avocatul a păstrat mereu 
acea lumînare în buzunarul lui.  

Morala: Pentru a-l învinge pe Diavol, încrede-te într-un avocat. 


