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PRIMA... ÎNTÂLNIRE! 
Ei bine, din start voi recunoaște sincer: nu prea îmi place să scriu! Nu sunt deloc genul 

„șoarece de bibliotecă”, DAR, la un moment dat, viața mea a luat o turnură complet 

neobișnuită... Am trăit experiențe de neimaginat, am văzut lucruri absolut IN-CRE-DI-

BI-LE(!) și, de aceea, într-un fel, AM FOST OBLIGAT(!) – măcar pentru CEI CE VOR SĂ 

ȘTIE MAI MULT(E)! – SĂ SCRIU aceste rânduri...

Dar să terminăm cu bla-bla-ul și să vă spun câte ceva despre mine... Mai 

întâi, mă voi fixa în... spațiu! Dacă am putea să călătorim printre stele, la un 

moment dat, într-un „colț” de Univers veți da... nas în nas cu micuța 

Galaxie WOOOA, cu cele TREI planete ale sale: ZYX (extrem de 

caldă!), XINOP (extrem de... explozivă!) și XYX, planeta unde EU am 

respirat pentru prima dată alături de NATURĂ! 
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Acum simt nevoia unor precizări suplimentare... Stați liniștiți, nu (vă) va dur(e)a mult!... 

 

Deci, despre ce voiam să vă spun?... Ahhha, mi-am amintit: despre astrul ceresc XINOP! 

Probabil că nu ați auzit niciodată nimic despre el, dar vă spun eu sigur că este TARE 

cIUDAT!... ADICĂ, o dată la 10.000 de YYY explodează (notă traducător: un YYY = un 

an terestru)!... Da, fraților, vă vine să credeți? Pur și simplu face... KAAAABOUUUM! 

Și asta nu este nimic, pentru că partea cu adevărat bizară abia acum vine!... După ce face 

BOOOUUUMMM, XINOP se (re)asamblează singură și (re)devine o... planetă 

NOU-NOUȚĂ, proaspătă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat!!!

 

CUM?... Poftim?... Vă întrebați desigur DE CE delirez aici cu 

chestiile astea... nebune? Păi, ACUM... NU VĂ SPUN!... Sîc!... Vreau, 

momentan, să păstrez secretul!... Dar, mai târziu, O SĂ VEDEȚI 

CUM SE LEAGĂ LUCRURILE...
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Din cauza planetei XINOP - care este foarte aproape de locul unde trăiesc! - au început toate  
necazurile! UNDE s-a mai pomenit o stea care să explodeze fIX la 10.000 de YYY? Și apoi - mai 
ciudat! - să se (re)asambleze într-un astru complet nou! Noroc că pe XINOP nu există nicio formă 

de viaţă, pentru că aceasta ar fi fost distrusă periodic, cu violență...!
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Buuun!... Odată ce am terminat cu explicațiile „stelare” a venit momentul să vă mai 

povestesc ceva DESPRE MINE, despre familia mea... La fel - nu vă speriați(!) - o să 

trec direct la subiect!

Pe scurt, părinții mei sunt negustori!... Aceștia călătoresc în lung și în lat ca să vândă sau 

să cumpere diferite mărfuri. Din acest motiv – din nefericire! – nu prea apuc să îi văd pe 

acasă. Bineînțeles EI MĂ IUBESC CA LUMINA OCHILOR, dar viața, UNEORI, îți cere 

anumite sacrificii... 

Slavă Celei Care Veghează că am și BUNIcI... Și ce bunici!!! cei mai TARI 

din toată galaxia! (Cine zice altceva, va avea de-a face cu mine!)... 

BUNIcA – pe nume MYARA (notă traducător: conform limbii xyxidice 

MY-A-RA înseamnă CEA CARE ADUCE LUMINA!) – m-a învățat ce 

înseamnă bunătatea și blândețea...  

Cum s-a întâmplat asta, vă întrebați...?  
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Ei bine, cu un ZÂMBET, cu o VORBĂ BUNĂ, cu IERTARE și îNțELEgERE, TOATE 

„servite” dimineață, la prânz și seara!...

Iar BUNIcUL – pe nume PYo (notă traducător: la fel, conform limbii xyxidice, PY-O 

înseamnă ECHILIBRU ABSOLUT!) – este, pentru mine, MAI MULT decât un al doilea tată! 

Este... SUPER-FANTASTIC! E total, frate! TO-TAL!...

...Daaa! Aveți dreptate! Mă entuziasmez cam repede... Dar, CREDEȚI-MĂ(!), când este 

vorba de BUNIcUL MEU, cuvintele sunt prea puține!... Bine, bine!... Nu o să vă scriu o 

carte despre PYo, dar vă spun numai atât: EL M-A ÎNVĂȚAT APROAPE TOT cE 

ȘTIU!!!... Ce înseamnă asta, probabil vă întrebați...? 

Păi, știu - de exemplu! -, să supraviețuiesc aproximativ pe orice formă de 

relief, inclusiv deșert!... Știu, de asemenea, să-mi construiesc un adăpost 

în numai 15 ronduri simple (n.t.: 15 minute terestre)! Știu să și... Hai 

să nu mă mai laud atât!... MAI BINE, CITIȚI MAI DEPARTE, 

ȘI O SĂ VEDEȚI CÂT MĂ DUCE CAPUL!
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Cum v-ați dat seama, între MINE și BUNICU’ există o legătură specială... Chiar și o 

parte din numele meu poartă (parcă!) o bucată din VITEJIA și îNțELEPCIUNEA lui (n.t.: 

xyxidic vorbind AcLE înseamnă cURAJ, care pus alături de PY-O s-ar traduce: cURAJUL 

ECHILIBRULUI ABSOLUT!)

...Uffffffff!... Gata!... Nu mai pot!... Mă doare mâna de atâta scris!... Scuzați-mă! 

Iau o pauză...

...

Am revenit, dragă JURNALULE!... Ți-a fost dor de mine?...  

Așaaaa... Despre ce „vorbeam”?... Aha, despre super-fantasticul meu 

bunic!... Știu, cam prea multe laude, dar PYO a fost PRIMUL care mi-a 

dezvăluit frumusețea NATURII: „Privește în jur – spunea el, cu voce 

caldă – AER, PĂMÂNT, APĂ și FOC... TOTUL este MAGIE!”



www.aclepyo-story.ro

întotdeauna m-am întrebat DE CE planeta mea XYX este împărţită în două? DE cE doar în ZONA 
LIBERĂ pot trăi ființe ca mine? Vreau să cred că răspunsul la cele două întrebări este doar 

UNUL singur: JUMĂTATE din ORICE trebuie să fie... MAGIE! Nu...?!?
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Sau, altfel spus, ca să VEZI, cu adevărat(!!!), ce vrajă este în jurul tău, trebuie să 

accepți TREI reguli simple:

REGULA UNU:

NATURA ESTE MAGIE PURĂ!

REGULA DOI:

RESPECTĂ ȘI PROTEJEAZĂ NATURA!

REGULA TREI:

VIAȚA EXISTĂ DOAR DATORITĂ NATURII!

Perfect!... Sper că am reușit – măcar puțin! – să vă „zugrăvesc” o parte 

din... peisajul vieții mele! Pentru că, de acum, urmează... A-VEN-TU-RA! 

YUUUPPIIIIII!!!...

Ei bine, TOTUL a început într-o dimineață toridă de zyzara (n.t.: vară 

terestră, anotimpul cald). Ca de obicei, eu eram în mijlocul NATURII 

și studiam copacii, florile, pietrele...
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DEODATĂ am auzit un zgomot ASURZITOR! Cerul TUNA, iar aerul din jur parcă dăduse 

BRUSC în clocot!... COPACII tremurau, iar PĂMÂNTUL a început să vibreze puternic... Am 

avut timp DOAR să privesc în sus și să văd o MINGE MARE DE FOC care se apropia 

amenințător de zona unde mă aflam... 

KAAAAAABBBOOOOOOOOOOOOOOOUMMM!! ! ! ! ! !...

Am simțit că planez... (Și, acum dacă stau să mă gândesc bine „zborul” a fost lin, însă a 

urmat... aterizarea!)

CE S-A ÎNTÂMPLAT?... Dacă nu v-ați dat încă seama, vă spun eu: planeta XINOP 

S-A FĂCUT BUCĂțI!... Ca prin vis, trecuseră deja 10.000 de YYY, iar suflul 

exploziei m-a prins și aruncat cu violență chiar... (Mai bine NU spun!... Totuși, 

trebuie!...) în ZONA INTERZISĂ A ȚINUTURILOR! Mai precis în 

ȚINUTUL AERULUI!

...Iar eu, despre AER nu știam decât atât: VÂNTUL este ca și 

GÂNDUL, niciodată nu știi CÂND TE IA PE SUS!!!....
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