
Muzicant tăcut

Stropii se întreceau zglobii căzând pe acoperișuri, pe frunze, prin burlane și pe aleele betonate. 
Toți fugeau de ploaie. Doar melcul, nemișcat în mijlocul drumului, asculta. Pic-pic, pleosc, pic-pic, 
pleosc, pic-pic, pleosc ... el nu auzea răpăitul banal al ploii, ci o melodie. Începea cu un susur 
curgător când picătura de apă se prelingea pe frunză, urma un plescăit ascuțit când intra în burlan, un
rostogolit bombănitor ce se grăbea la vale și se încheia cu un clipocit vesel pe alee. Melcul asculta 
atent, abia respirând. La asta se pricepea cel mai bine: să stea și să asculte. 

Veniră apoi zilele uscate în care vântul își dădea în petec cu frunzele, praful și hârtiile rătăcite. 
Altă melodie, mai șuierată, mai grăbită, tot frumoasă. Melcul asculta atent, ținându-și respirația. 

Simfonia zorilor cu trilurile păsărilor, bâzâitul insectelor harnice, pașii apăsați ai oamenilor și 
cei săltați ai copiilor îl vrăjea zi după zi. Trosc și buf, cip-cip și ham, râsete și chiote. Totul era o 
muzică. Mai aglomerată decât a ploii, dar la fel de plăcută. Iar melcul o savura. Seara se culca cu 
sufletul plin de armonii. Mica ființă iubea muzica. 

Azi fusese o zi obositoare. Vocile, pașii, aripile, vântul se amestecaseră haotic azi. Ori poate 
frica lui le tulburase. Ieșise din oraș, spre câmpul nesfârșit căutând o muzică nouă. Drumul a fost plin
de pericole, pentru cineva care nu se mișcă prea repede. Melcul abia dacă reuși să asculte câte ceva 
fiind mereu atent să nu-l strivească vreo roată, vreun pas grăbit ori să nu sfârșească turtit sub vreo 
cutie grea. 

Ajuns pe câmp, așteptă noaptea. Îl durea orice zgomot. Iar țânțarii păreau că nu mai obosesc! 
Adormi adâncit în liniștea nopții. Ceva, ceva nemaiauzit îl trezi. Ascultă. Încordat. Nu visa. 

Muzica aceea era .... era .... melcul ascultă o vreme nemișcat, cu toată ființa. Ce auzea? Nu era 
ploaia. Nici vântul. Nici vreo insectă, căci nicio ființă nu mișca. Ascultă.... ooo, era nemaipomenită! 
Semăna puțin cu burlanul șiroind de apă. Sau  .. . melcul căuta în amintiri unde mai auzise ceva 
asemănător ... Știa! Cu muzica oamenilor când suflau în niște chestii strălucitoare. Sunetele erau 
grave și distante! Ce era? De unde venea? Îi trebui melcului mult timp, multă răbdare să înțeleagă. 

Auzea stelele! Muzica celestă!
Melcul asculta cu gura căscată. Habar nu avusese că stelele cântă! Ce armonie! Ce melodii!
Noapte de noapte melcul stătu treaz absorbind muzica astrelor. Vraja acestei muzici 

nepământene îi aprinse în suflet visul. Până acum iubise să asculte muzica. Acum își dorea să o cânte 
și el, alături de stele. 

Creatorul avea obiceiul de a chema la el toate ființele, să afle dacă erau bine, dacă doreau ceva.
Întâlnirile durau de obicei tare mult, căci nu era ființă care să fie mulțumită cu ea însăși. Creatorul 
trebuia să povestească iar și iar de ce dăduse unora pene, altora gheare ori solzi, de ce unii erau mici 
iar alții mari, de ce unii-i vânau pe alții. La final toți vedeau înțelepciunea Lui și plecau spre case 
recunoscători. Doar plângerile față de oameni nu conteneau. Se întrista Creatorul adânc să audă că 
omul nu purta de grijă, nu respecta, ci era lacom și rău cu celelalte ființe. 

Veni rândul melcului.
— Ești mulțumit micule prieten? Nu vrei viteză ca cea a iepurelui? Ori cea a șarpelui?
Melcul stătu o vreme pe gânduri apoi îndrăzni:
— Se poate să le pun o întrebare mai întâi? Creatorul dădu aprobator din cap. 
— Iepure, întrebă atunci melcul. Tu știi cum cântă stelele?
— Cine cântă? Cum? Unde? Ce să știu? – întrebă agitat ca de obicei iepurele.
— Dar tu? Se întoarse melcul spre ?arpe.
— Ssssstelele? Sssssă cânte? Nu șșșșșșșștiu nimic! – sâsâi acesta. 
— Nu vreau viteză, răspunse atunci melcul. Vreau să pot face muzică. Ca a stelelor
 Creatoru aprobă. Melcul porni spre casă fericit. Visul i se împlinise. Căra în spate un trombon 

spiralat, fragil, fermecat. Drumul spre casă îi luă mult, mult timp. Dar nu îi păru rău. Peste tot erau 
melodii. Le asculta ziua. Iar seara le cânta alături de stele, suflând din trombonul său.

Melcul, cu trombonul în spate, trece neauzit prin lume, ascultând melodii pe care apoi le spune 
stelelor. Iar în plus, Creatorul i-a dat o dâră lucioasă, care să îi arate pe unde a fost deja. Să nu-și 



repete melodiile. 


