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Cât un fir de neghinã

„Nu trebuie sã fii cât un mun  te de
mare ca sã poþi ju deca. Ci de-ai
fi cât o ne ghinã, ori cât un fir de

colb, dacã ai în cãpºorul tãu scânteia dumne -
zeiascã ce cuprinde lumea, þi-i de ajuns: ºtii ce
eºti, de unde vii ºi-ncotro trebuie sã te îndrepþi.“
Gândirea aceasta i-o spusese gânganiei o furnicã.
ªi spusa mun citoarei îi intrase atunci pe o ureche
ºi-i ie-ºise pe alta. De-abia vãzuse de câtevâ zile
lumina soarelui, pãmântul, florile! În iarbã i-au
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pãrut toate un rai; dar când a întins ari pioarele ºi-
a zburat, mirându-se cã poate sã strãbatã aerul,
când apoi a cãzut istovitã de obosealã, pe-o frun-
zã, atunci întâiaºi datã a cunoscut greul. ªi spusele
furnicii i-au venit în minte... Ce era? O gânganie
micã, fãrã strãlucire, rotundã, ca o sãmânþã. De
unde ve nea? Din iarbã; þinea minte cã se trezise
subt o ro chiþa-rândunicii. Dar încotro avea sã se
îndrepte? Ei, asta era greul!
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S-a scoborât de pe frunzã ºi-a purces sã
caute din nou furnica. A umblat încoace, încolo –
furnica nicãiri. Al tele a întâlnit, dar grãbite. Fur -
nicile nu prea stau de vor bã. A mers mult ºi bine;
altã gândire n-a mai auzit. „Înþelep ciu nea e rarã“,
se gândea biata gânganie. ªi acesta a fost al
doilea necaz al ei. E greu începutul! Într-o zi o
prinse ploaia; din nebã gare de seamã, cãzu într-un
ºuvoi. De-abia scãpã, pe-un pai. Iar altã datã, ce
spaimã, Doamne! Stãtu o clipã, fãrã suflare, subt
tal pa cizmei grãdinarului. Avusese noroc de-o
pietricicã ce lãsase lângã dânsa un gol. De ce-þi
atârnã viaþa în ziua de azi! Dar trebuia sã se
pãzeascã de acum cu tot dinadinsul. Trai e acela
când eºti nevoit sã-l cumpãneºti în fiecare clipã?
Umbla numai pe dibuitele: cercetând, ocolind,
ispitind. Colo e apã, dincolo oameni, mai la o
parte un cãrucior cu copii. „La ce m-a lãsat
Dumnezeu dacã n-am pãrticica mea de pãmânt?
se întreba gângania. Unde sã mã aºez ca sã
rãmân liniºtitã?“ Atunci în faþã i se ridicã deodatã
casa, locuinþa stâpânului grãdinii. „Sus, acolo,
trebuie sã fie bine... dar e prea înalt.“ Sã se ri-
dice cu cumpãtare. Întâi zburã pe vârful unei
gherghine; de acolo, pe-un copãcel, pe-un cãlin;
pe urmã, pe iedera dimprejurul balconului. În
sfârºit, iat-o: a ajuns. S-a aºe zat pe marginea
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streºinei. Uf! Cum arde ta bla. Soarele o do go -
reºte, un chin! Va sã zicã, ºi aici, iad. ªi gândul o
munci iar: Ce rost avea pe lume?... Toate cele-
lalte vietãþi pãreau cã au o chemare. ªi fluturul?
Cum de nu. Dar fluturul e încântarea ochilor, e
floare zburãtoare, e o picurare vie din curcubeu.
Furnica îºi face casã, agoniseºte, trãiesc mii la un
loc; furnica, dacã ar fi de o sutã de ori mai mare,
i-ar fi destulã mintea pe care o are acum, în
vreme ce atâtea dobitoace mari cât munþii, dacã
ar fi de o sutã de ori mai mici, nu le-ar
ajunge mintea pe care o au cum
simt. Albina... Toate,
toate. ªi ea? Seama
ei pe lume?...
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