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Emil Gârleanu (1878 – 1914)
Născut la Iași (5 ianuarie 1878), 

copilărește în preajma parcului  
Copou, un loc cu o încântăto re priveliște 
care îi va stimula predispoziția nativă 
pentru contemplare și visare, apleca-
rea către gingășie și frumos.

Participă activ la înființarea, în 
1908, a Societății Scriitorilor Români, 
al cărei președinte va fi, între 1911 
și 1912.

Cele mai cunoscute – și apre-
ciate de cititorii de toate vârstele! – sunt povesti-
rile reunite în volumul Din lumea celor care nu cu-
vântă (1910), care narează, cu duioșie și delicatețe,  
întâmplări din viața gâzelor, păsărilor, animalelor și plan-
telor.



CÂT UN FIR DE NEGHINĂ

„Nu trebuie să fii cât un munte de mare ca să 

poţi judeca. Ci de-ai fi cât o neghină, ori cât un 

fir de colb, dacă ai în căpuşorul tău scânteia dum‑

nezeiască ce cuprinde lumea, ţi-i de ajuns: ştii ce 

eşti, de unde vii şi-ncotro trebuie să te îndrepţi.“ 

Gândirea aceasta i-o spusese gânganiei o furnică. 

Şi spusa muncitoarei îi intrase atunci pe o ureche 

şi-i ieşise pe alta. De-abia văzuse de câteva zile 

lumina soarelui, pământul, florile! În iarbă i-au 

părut toate un rai; dar când a întins aripioarele 

şi-a zburat, mirându-se că poate să străbată ae‑

rul, când apoi a căzut, istovită de oboseală, pe-o 

frunză, atunci întâiaşi dată a cunoscut greul. Şi 

spusese furnicii i-au venit în minte... Ce era? O 

gânganie mică, fără strălucire, rotundă, ca o să‑

mânţă. De unde venea? Din iarbă; ţinea minte că 
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se trezise sub o rochiţa‑rândunicii. Dar încotro 

avea să se îndrepte? Ei, asta era greul!

S-a scoborât de pe frunză şi-a purces să caute 

din nou furnica. A umblat încoace, încolo – fur‑

nica nicăiri. Altele a întâlnit, dar grăbite. Furni‑

cile nu prea stau de vorbă. A mers mult şi bine; 

altă gândire n-a mai auzit. „Înţelepciunea e rară“, 

se gândea biata gânganie. Şi acesta a fost al doilea 

necaz al ei. E greu începutul! Într-o zi o prinse 

ploaia; din nebăgare de seamă căzu într-un şivoi. 

De-abia scăpă, pe-un pai. Iar altă dată, ce spaimă, 

Doamne! stătu o clipă, fără suflare, subt talpa 

cizmei grădinarului. Avusese noroc de-o pietri‑

cică ce lăsase lângă dânsa un gol. De ce-ţi atârnă 

viaţa în ziua de azi! Dar trebuia să se păzească 

cu tot dinadinsul. Trai e acela când eşti nevoit 

să-l cumpăneşti în fiecare clipă? Umbla numai 

pe dibuitele: cercetând, ocolind, ispitind. Colo 

e apă, dincolo oameni, mai la o parte un cărucior 

cu copii. „La ce m-a lăsat Dumnezeu dacă n-am 

părticica mea de pământ? se întreba gângania. 

Unde să mă aşez ca să rămân liniştită?“ Atunci în 
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faţă i se ridică deodată casa, locuinţa stăpânului 

grădinei. „Sus, acolo, trebuie să fie bine... dar e 

prea înalt.“ Să se ridice cu cumpătare. Întâi zbură 

pe vârful unei gherghine; de acolo, pe-un copă‑

cel, pe-un călin; pe urmă pe iedera dimprejurul 

balconului. În sfârşit, iat-o: a ajuns. S-a aşezat 

pe marginea streşinei. Uf ! cum arde tabla. Soa‑

rele o dogoreşte, un chin! Vasăzică, şi aci, iad. 

Şi gândul o munci iar: Ce rost avea pe lume?... 

Toate celelalte vietăţi păreau că au o chemare. Şi 

fluturul? Cum de nu. Dar fluturul e încântarea 

ochilor, e floare zburătoare, e o picurare vie din 

curcubeu. Furnica îşi face casă, agoniseşte, tră‑

iesc mii la un loc; furnica, dacă ar fi de o sută 

de ori mai mare, i-ar fi destulă mintea pe care o 

are acum, în vreme ce atâtea dobitoace, mari cât 

munţii, dacă ar fi de o sută de ori mai mici, nu 

le-ar ajunge mintea pe care o au cum sunt. Albi‑

na... Toate, toate. Şi ea? Seama ei pe lume?...

În clipa aceea gâza prinse cu ochişorii o seme‑

ne a ei zburând pe sus, căutând poate un loc de 

scăpare ca şi dânsa. Dar nici n-apucă bine să se 
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