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ELITOSFERELE (NE) ATACĂ!
 

Ei bine, nu (mai) știu cât am stat inconștient, întins, lat(!), pe jos... Dar, când m-am trezit 

– fără să exagerez! – eram înconjurat DOAR de... NORIȘORI! Peste tot – ca într-un ta-

blou... de vis – erau ABURI albi, care dansau (parcă) pe muzica unor tobe misterioase... Sau 

TOBELE erau în CAPUL MEU, complet buimăcit de șocul aterizării?... Nu mai știu exact!?!

...Mă rog, dincolo de ciudățenia peisajului mirific, rămâneau – clar conturate! – 

niște ÎNTREBĂRI de bun-simț: CE SE ÎNTÂMPLASE? CUM AJUNSESEM 

să merg pe... materie eterică albă? Era, oare(!), un semn rău...?

Din păcate – sau, (poate, nu știu...) din fericire! – nu am mai avut timp 

de găsit răspunsuri, pentru că - venită de niciunde(!) - O VOCE 

PUTERNICĂ - ca de FURTUNĂ! - m-a întrebat direct și fără prea 

multe menajamente:
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– CINE EȘTI și CE CAUȚI pe tărâmul MEU???

Vă dați seama că, în asemenea situații, te (cam) trec fiori reci pe șira spinării și – 

foarte bizar! – ai senzația că TOTUL se mișcă foarte încet...

Deci, speriat (dar ce zic eu SPERIAT, mai bine... ÎNGROZIT!!!) m-am răsucit ușor, ca 

să văd cu cine vorbesc...

- ARASSSSMATUYA (n.t.: exclamație de mare mirare la xyxidieni, echivalentul unui... 

„Doamne Ferește și Apără!” de pe Pământ)!!!  În fața mea stătea o FIINȚĂ vaporoasă, 

care semăna izbitor de mult cu... – ați ghicit, desigur! – un NOR URIAȘ, echipat com-

plet cu ochi, nas și gură!... Deși ABURUL mă fixa cu o privire plină de „furtună”, 

am reușit, timid, să răspund:

– Numele meu este AclePÿo... Locuiesc în Zona LIBERĂ a planetei 

XYX! Scuză-mă... Mă întrebi cumva CUM am ajuns aici?... Răspuns: 

HABAR N-AM!!!... Zău!!! Tot ce pot să-ți spun este că o EXPLOZIE 

GROAZNICĂ m-a aruncat în acest loc „pufos”! 
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Prima întâlnire cu DUHUL AERULUI a fost impresionantă... Foarte îngrijorat de sosirea  
ELITOSFERELOR, acesta putea oricând (dacă nu îi INSPIRAM încredere!) să mă spulbere cu  

o FURTUNĂ, sau - ceva, acolo - o „micuță” TORNADĂ!  
ATENȚIE: AERUL este... RESPIRAȚIE!
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– Ahhha!... Situația a scăpat DIN NOU de sub control! a gândit cu voce tare, super-NO-

RUL. XINOP iarăși s-a dezintegrat!!! Atunci... NU E TIMP DE PIERDUT!... TREBUIE 

să plecăm de aici!!! 

 

Nu știu de unde am găsit atâta putere, dar, cu mult curaj, am continuat: 

– Nu merg NI-CĂ-IERI!!! Auzi?!... NI-CĂ-IERI!!! Până nu-mi spui CINE EȘTI și UNDE 

mă aflu, NU mă mișc de aici!... Clar?...

– Eu sunt DUHUL care păzește ȚINUTUL AERULUI! Iar TU, evident, ai „aterizat” în 

ograda mea!... ACUM, că ți-ai primit răspunsurile mult dorite, REPET: trebuie 

SĂ PLECĂM!!! Vin ELITOSFERELE!!! 

– ELITO... cummm? Cine sunt...? 

 

Nu am mai avut timp să termin întrebarea... Pe neanunțate – practic, 

de nicăieri! -, un NORIȘOR micuț, FERMECAT m-a luat pe sus și 
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m-a dus în ZBOR, cu mare viteză, spre locuri neștiute!... La un moment dat, aburul jucăuș 

s-a oprit brusc și a dispărut!... 

 

– AICI suntem, momentan(!), în siguranță! a precizat DUHUL. 

– Cum adică „momentan”? am strigat, puțin panicat. Ne atacă cineva??? 

– DA! Ți-am spus DEJA de o mie de ori: vin ELITOSFERELE!!! 

 

Chiar și acum, când scriu aceste rânduri, nu pot să nu mă gândesc că - în acea clipă a 

dialogului cu NORUL uriaș - am avut un mare nod în gât: ELITOSFERELE, deși 

nu le întâlnisem încă, păreau un adversar aprig și de temut!... 

 

TOTUȘI, mai țin minte clar că un lucru mă enerva foarte tare... Deci, 

nu m-am putut abține și am întrebat obraznic:

– Iar TU, ditamai DUHUL, NU POȚI SĂ FACI NIMIC?!?
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Spre mirarea mea, ABURUL GIGANTIC a răspuns trist și (cumva) vinovat: 

– Crede-mă, am încercat TOT CE AM PUTUT... Din păcate... FĂRĂ SUCCES! 

– Stai așa...! am strigat involuntar. Te rog, nu te descuraja!!! ÎNTOTDEAUNA există so-

luții!... Cum spunea bunicul meu, TREBUIE SĂ NE CUNOAȘTEM DUȘMANUL! Deci... 

– Deci...??? a repetat complet nelămurit PAZNICUL ȚINUTULUI. 

– Deci NE ÎNTOARCEM!!!... Oricum, NU MAI AVEM nimic de pierdut, nu-i așa?... 

 

După o clipă de ezitare, DUHUL a realizat că am perfectă dreptate: până la urmă 

ORICE ajutor era binevenit!... Astfel, cât ai zice „micuț norișor în zbor” 

am planat ÎNAPOI, aproape de INAMIC... 

ASCUNS cu grijă în spatele unui abur alb, opac și imaculat, am studiat 

atent ELITOSFERELE... „Dacă poți, stai CALM și privește-ți ad-

versarul cu OCHII MINȚII – spunea PYo – și, într-o clipă îi vei 

găsi punctul slab!” 



ELITOSFERELE - evident! - reprezentau un adversar redutabil... DAR - așa cum bine spunea 
Bunicul meu PYo - NIMENI NU ESTE PERFECT! Cu acest adevăr în minte - și cu o doză mare  
de curaj! - poți oricând să găsești SLĂBICIUNILE... inamicului, ca să-ți construiești o bună 

strategie de APĂRARE!
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Am urmat întocmai sfatul BUNICULUI! După câteva momente de maximă concentrare 

– dintr-un colțișor luminos al creierașului meu! – am găsit răspunsul: dușmanul avea 

ochi, nas și gură, dar NU AVEA URECHI!!!... Probabil erau subdezvoltate sau ascun-

se, DECI FOARTE VULNERABILE!!! 

 

Genial, NU?! Uneori sunt SUPER INSPIRAT!... Așa că, fără nicio ezitare, am scos din 

rucsac FLUIERUL DE SEMNALIZARE – de care NU MĂ DESPART niciodată! – și am 

suflat cât de tare m-au ținut nădragii... 

FAN-TAS-TIC!!!... Efectul a fost INSTANTANEU: zgomotul ascuțit al FLU-

IERULUI a spart în bucăți – efectiv a dezintegrat!!! – ELITOSFERELE!!!... 

Iar în câteva ronduri banale (n.t.: câteva secunde terestre) acestea au 

DISPĂRUT!... Ca și cum NICI NU AR FI EXISTAT!... 

YUUUUUUUPIIIIIII!... VICTORIEEEEE!... Tare, NU?... Ce în-

seamnă puțin CALM și CURAJ, plus puțină INSPIRAȚIE amesteca-
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tă cu NOROC = VICTORIEEEEEE!... (Da, știu, știu... Uneori exagerez, dar e JURNALUL 

MEU!... AM VOIE!!!) 

Oricum (trecând peste... criza mea de „măreție”) și DUHUL AERULUI a rămas MUT de 

admirație (știu, cuvântul „admirație” e cam pretențios, dar nu am găsit altă... rimă)! 

NORUL gigant s-a uitat stupefiat la mine și nu a putut să zică decât:

– Mulțumesc! 

– Cu MARE plăcere! am spus entuziasmat (apoi am mai făcut o... tumbă de bucurie)! 

 

Țin să precizez că UIMIREA a mai rămas ceva timp întipărită pe fața ATOT-

PUTERNICULUI DUH, care încântat de curajul și istețimea mea a adăugat:

– Din acest moment, dragă AclePÿo, ești PRIETENUL de necon-

testat al AERULUI, DECI și al MEU! Iar pentru ce ai făcut AZI, 

AICI, am să-ți ofer un CADOU FERMECAT... 

...Ce credeți că a făcut MARELE ABUR?... Nu vă mai chinuiți, că ori-
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cum nu o să ghiciți!... De aceea o să vă spun (tot) eu!... STĂPÂNUL ȚINUTULUI a suflat 

ușor - OCULT! - peste FLUIERUL meu DE SEMNALIZARE, după care a precizat: 

– Începând cu această clipă, acest instrument are PUTEREA VÂNTULUI!!!... De ori-

unde... „pufăi” în el, EU TE VOI AUZI și voi veni în ajutor. MAI MULT, dacă îndrepți flu-

ierul spre cineva care îți vrea răul, o mică TORNADĂ îl va arunca la zeci de kverty (n.t.: 

un kverty = un metru terestru) depărtare... 

 

SU-PER TA-RE!... Nu numai că salvasem cu succes ȚINUTUL AERULUI, dar mă 

alesesem și cu un FLUIER MAGIC!!!

... 

TOTUȘI, apăruse o problemă: ca  să ajung acasă – conform spuselor 

DUHULUI! – nu puteam să merg DECÂT ÎNAINTE!... Și asta în-

semna DOAR prin ȚINUTUL PĂDURII!...

ACOLO – oare? - ce peripeții mă așteptau???... 
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