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A  fost odată o babă, bătrână, bătrână. Abia zărea de 
bătrână ce era. Împletea un ciorap, iar în gândul ei se ruga la 
Dumnezeu s-o dăruiască cu un copil, că nu-l avea decât pe 
unchiașul ei. Și unchiașul, ba la pădure, ba la arie, ba la târg, iar 
baba stătea singură cuc, că toată ziulica i-ar fi țiuit tăcerea în fun-
dul urechilor dacă n-ar fi strănutat și n-ar fi tușit câteodată. Ba 
uneori, ca să-și mai ție de urât, tot ea vorbea și tot ea răspundea.

— Ei, ei, ce bun ar fi un flăcău la bătrânețile noastre !
— Hi, hi, hi, ooof, of ! Ei, toate se întorc, și apele se întorc 

de la Dumnezeu, numai tinerețile ba. Ce nu e la timp nu mai e 
niciodată. M-aș mulțumi eu și cu un prichindel de băiat.

Deodată tresări  – de după ușă, se auzi un glas ascuțit și 
înțepat :

— Dar dacă ar fi cât o neghiniță ? 
Bătrâna se uită, se uită și începu să se închine.
— Bine, bine, zise același glas, văd eu că nu-ți trebuie copii... 
Baba își luă inima în dinți și zise :
— Ba-mi trebuie... da’ unde ești... cine ești ?





— Cine sunt ?  Neghiniță, gândul lumii. De mic ce sunt, 
pă trund în urechile oamenilor și-i ascult cum gândesc. Adi-
neauri eram în urechea ta cea dreaptă, apoi am trecut în cea 
stângă, și-am râs de m-am prăpădit când am văzut ce-ți trece 
prin minte...

Baba se făcu ca para focului.
— Zău așa... nu te rușina, mamă, nu zău... Așa e omul. Când 

e mic face nebunii fiindcă e mic ; când e la tinerețe face nebunii 
fiindcă e tânăr, iar la bătrânețe se gândește la nebunii fiindcă 
nu le poate face...

Bătrâna pierdu sfiala și răbdarea și se răsti cât putu :
— Neghiniță, ci tacă-ți gura și vin să te văd ! 
Și pe loc se-auzi un țâști ca de lăcustă și un bâzâit ca de 

albină. Bătrâna simți pe mână o picătură caldă.
— Iacătă-mă și pe mine ! 
Biata femeie făcu niște ochi mari cât toate zilele și se miră 

toată de ce văzu pe mână, că cerul de i s-ar fi deschis nu s-ar fi 
minunat mai mult.

Neghiniță era frumos ca o piatră scumpă ; și era mic cât o 
neghină ; și avea niște ochișori ca două scântei albastre, și niște 
mâini și piciorușe ca niște firișoare de păianjen.




