
    Fire de iubire

Era mic. O mărgică neagră, cocoțată pe opt picioare lungi, arcuite. 
Era curios. Abia de-i ajungeau cei opt ochi rotunzi să vadă tot ce îl atrăgea: frunzele, florile, 

norii, ființele, stropii de ploaie. 
Era iubăreț. Îi erau dragi toți și toate. Tânjea să atingă, să simtă, să îmbrățișeze. Ar fi strâns în 

brațe lumea toată!
A și încercat. De mai multe ori. 
Prima a fost laleaua roșie. Catifelată și mlădioasă îl vrăji cu frumusețea ei. Se cocoță până la 

cupa florii. Se chinui multă vreme să prindă petalele delicate cu toate cele opt picioare. Aproape 
reuși, dar . . . un picior îi alunecă pe moliciunea petalelor și speriat se zbătu să nu cadă. Nu-și 
amintește cum a ajuns dinafara florii înăuntrul ei. Se trezi prins ca într-o colivie. Cu cât se zbătea 
mai mult cu atât mai tare obosea. Nici vorbă să iasă din cușca catifelată. Era captiv. Opt lacrimi 
mici, minuscule căzură în polenul auriu. Vântul se îndură de el și suflă cu putere aplecând floarea 
spre pământ. Micul păianjen alunecă afară. Liber. Trist. Descoperise frica. 

Dansul frunzelor l-a fermecat dintotdeauna. Pluteau grațios, se roteau, apoi se așezau lin... le 
iubea. Încercă așadar să ia una în brațe. Reuși repede să prindă cu cele opt piciorușe zvelte 
dansatoarea foșnitoare. O îmbrățișă cu toată puterea și .... vjiiiuu se trezi dansând amețitor departe 
de pământ. Sus, jos, stânga, dreapta, răsucire, sus, jos, răsucire.... ameți de tot. Se încolăci strâns de 
frunză și închise ochii. Era pierdut! Era prea mult pentru el! Vântul ce-i purta tot mai aproape de cer
văzu și șterse cele opt lacrimi minuscule. Se înduioșă de mica vietate și îl așeză lin, cu frunză cu tot,
pe un tufiș. Salvat! Trist. Își descoperise limitele! 

Apoi văzu ființele mari, mișcătoare care miroseau florile și împrăștiau frunzele. Veselia, joaca 
și zâmbetele lor îl cuceriră. Trebuia să le îmbrățișeze! Copiii erau minunați! Măcar să-i atingă... Cu 
elan se avântă și se așeză pe una din fețele acelea frumoase și zâmbitoare. Copilul simți cele opt 
piciorușe gâdilându-l. Duse mâna și prinse ființa ce se străduia să-l cuprindă în brațe. Doi ochi mari 
curioși întâlniră opt ochișori curioși. Un moment se priviră atent. Cu drag. Cu uimire. O mână mare 
cu o voce gravă luă păianjenul și-l azvârli cât colo: Vai, ce urât e! Ți-a făcut ceva ? Te-a mușcat? 
Speriat, rănit pluti scurt prin aer și căzu jos. Se târî  în ascunzătoare. Lacrimile minuscule căzură pe 
pământ. Singur! Trist. Descoperise respingerea!

Stătu ascuns multă vreme. Florile erau tot acolo, frumoase, parfumate. Frunzele dansau mai 
frumos ca niciodată îmbiindu-l, iar copiii zburdau la fel de veseli și frumoși. Doar el era altfel. Era 
fricos, temător și urât. 

Încă iubea lumea. Tot tânjea să o îmbrățișeze. Dar cum? Fără a răni și a fi rănit.
Creatorul numărase lacrimile minuscule și adună mărgăritarele într-un ghem nesfârșit, 

mătăsos de îmbrățișări fermecate. Micul iubăreț le putea lăsa oriunde dorea, iar florile, frunzele, 
ființele le primeau fără a-i mai face vreun rău. Acum putea atinge, strânge în brațe și iubi . . . de la 
distanță. Dar cu mare drag!


