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Zgomotul de afară o trezi pe Furnicuța Întreabă‑Tot.
— Stâng‑drept, stâââng‑drept!
— Cine face atâta gălăgie? întrebă morocănos Furnicuța, 

în timp ce se dădea jos din pat. 
Zgomotul venea de afară, așa că Furnicuța Întreabă‑Tot 

s‑a urcat pe mușuroi. O rază de soare îi gâdilă nasul.
— Haaaap‑ciu! strănută ea.
— Noroc! strigară furnicile în cor, în timp ce mărșăluiau  

și cărau un con. Stâng‑drept, stâââng‑drept!
— Mulțumesc, dar ați putea lucra în liniște, când dorm?  

le întrebă Furnicuța, politicoasă.

CUM A AJUTAT‑O 
ÎNTREABĂ‑TOT PE
CÂRTIȚĂ
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— Ne poți ajuta? întrebară furnicile în cor.
— Voi nu știți să vorbiți pe rând? le‑a tachinat Întreabă‑Tot.  

O să vă ajut cu marșul vostru, dar încercați să nu treziți toată 
pădurea! Mai multe nu pot face pentru voi. 

Furnicuța Întreabă‑Tot s‑a cățărat pe vârful mușuroiului  
și începu să le poruncească celorlalte furnici: 

— Stâng‑drept,  
stâââng‑drept!
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O dată, în loc de „hai!”, Întreabă‑Tot a exclamat „vai!”, pentru că  
a fost foarte surprinsă. De pe vârful mușuroiului, observă o nouă grămadă 
de pământ care se înălța. Arăta la fel ca mușuroiul pe care stătea. 

— Întreabă‑Tot, fă‑ți treaba! strigară furnicile, nerăbdătoare.
— Descurcați‑vă singure! E timpul să plec, le răspunse Întreabă‑Tot  

și fugi cât o ținură picioarele, să afle ce se întâmplă.
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— E cineva aici? strigă Întreabă‑Tot.
— Cine strigă așa? întrebă o voce din pământ.
— Sunt eu, Furnicuța Întreabă‑Tot, răspunse ea, întinzându‑se 

cât putea de mult. Mă vezi?
— Nu văd nimic! strigă creatura, necăjită. Îmi stă ceva în cale!
— Oh, este o pungă de plastic. Din cauza ei nu poți ieși.
— Ajută‑mă, te rog! O poți da la o parte?
— Merg să aduc ajutoare. Eu sunt liderul mușuroiului meu. 

Vom muta punga cât ai clipi, a spus Întreabă‑Tot în grabă.
Apoi adună toate furnicile și deciseră să ajute creatura. 

Veteranul mușuroiului făcu un plan de salvare. Nici nu apucă 
bine Întreabă‑Tot să dea comanda, că furnicile deja mutau 
punga de plastic. Erau nervoase și grăbite, unde mai pui că 
bombăneau:

— Cine ar arunca o pungă de plastic aici? De ce ar polua 
cineva acest loc? Cine le face rău animalelor din pădure?  
se întrebau furnicile, însă nimeni nu le putea răspunde.
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