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MOLIMOSCANII (TE)... RONȚĂIE! 
 

...Așaaa... Cam pe unde rămăsesem?... Gata, mi-am amintit: victorieee(!) absolută în 

ȚINUTUL AERULUI și teleportare printr-un PORTAL VRĂJIT în... ȚINUTUL PĂDURII! 

... 

Cred că a venit clipa să scriu măcar câteva rânduri despre aceste UȘI FERMECATE!  

Pe scurt, fiecare ȚINUT are un astfel de PortAL, iar acesta NU POATE FI DESCHIS 

DECÂT DE DUHUL zonei respective!... Marea PROBLEMĂ care apăruse odată 

cu violenta explozie a planetei XiNoP era că TOATE PASAJELE MAgICE 

SE... DEfECTASERĂ! Adică funcționau DOAR DUS, NU și ÎNTORS!!! 

 

...Vă dați seama în ce situație dificilă mă aflam, pentru că – DA, 

EXACT, AȚI BĂNUIT BINE! – TREBUIA SĂ TREC PRIN 

TOATE ȚINUTURILE fERMECATE ca să ajung ACASĂ!!! 
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În sfârșit, iată-mă în ȚINUTUL PĂDURII!... Cum fac de fiecare dată când ajung într-un 

loc NOU, mai întâi studiez împrejurimile!... Aparent zona era calmă, iar foșnetul lin al 

frunzelor întăreau această senzație de pace, de relaxare...  

... 

TRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSC!!!...  

 

Zgomotos, greu – și complet pe neașteptate! – un COPAC A CĂZUT chiar lângă mine! 

Apoi – incredibil! – alți cinci pomi s-au prăbușit, pe rând, doborâți de o forță 

nevăzută, dar distrugătoare! 

 

Vă dați seama ce sperietură groaznică am tras!!!... ARBORII sunt ființe 

extrem de rezistente, GREU de pus la pământ!... DECI, întrebare: 

CINE avea această putere teribilă de a secera LEMNUL în 

DOAR câteva clipe?!? 
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Din păcate, răspunsul l-am primit mai repede decât mă așteptam!... Pentru că, din 

tufișuri, din iarbă au apărut niște „arătări” complet... sălbatice! Semănau cu niște 

ghemotoace măricele de blană, înzestrate – printre... altele! – cu dinți ascuțiți și gheare 

puternice!... 

 

Aceste hidoșenii, de cum m-au văzut – și fără niciun fel de avertisment! – M-AU 

ATACAT CU VIOLENȚĂ!... Săreau, se rostogoleau, înaintând PERICULOS spre mine! 

 

...Ei bine, asta NU ÎMI PLACE sub nicio formă: SĂ fIU ATACAT! 

În general – zic eu! – sunt un om calm, echilibrat, DAR dacă cineva (sau... 

CEVA!) încearcă să mă agreseze, devin o... BESTIE! Așa că, de pe jos, 

de undeva, am luat un ciomag „vânjos” și am început să mă lupt cu 

„inamicii lățoși”... 

...TROSSSC în stânga, PLOSSSC în dreapta, până ce toți 
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dușmanii erau terminați și aruncați în toate direcțiile!... AM PĂSTRAT DOAR UNUL – cel 

mai mare și mai gras! – CA PRIZONIER!... 

 

După ce am legat fedeleș animăluțul dințos, m-am așezat la umbra unui COPAC URIAȘ, ca 

să mă odihnesc puțin... Și, pentru că NU SE ȘTIE NICIODATĂ, am început să studiez 

cu atenție ghemotocul-inamic... 

 

„Ia să vedem ce avem aici – mă gândeam, uitându-mă concentrat la arătarea care 

distrugea copacii... Păi, să o luăm pe rând: URECHI-cu-frunze AVEM, 

gURĂ-mare-cu-dinți AVEM... Oare ce lipsește?... DESIgUR: UNDE 

sunt OCHII???... Ia uite, ce interesant: OCHII sunt foarte mici, 

bine ascunși de blană!...” 

Aș fi continuat să mai analizez puțin prizonierul, DAR am fost 

întrerupt – complet nepoliticos! – de o VOCE groasă și... curioasă: 



DUHUL PĂDURII - la început - nu a avut DELOC încredere în mine!... Când a văzut că  
am capturat CHIAR pe ȘEFUL MOLIMOSCANILOR, cred că îi venea - DE CIUDĂ! - să-mi dea  

cu crengile în cap... Mai târziu însă am devenit prieteni adevărați! 
ATENȚIE: PĂDUREA este... OXIgEN!
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– CINE EȘTI străine?... CE CAUȚI aici?... Și, CUM L-AI PRINS CHIAR PE ȘEfUL 

MOLIMOSCANILOR?!?... 

Luat prin surprindere, cu un gest aproape reflex, am sărit direct în picioare!... După ce am 

intrat în poziție de luptă(!), am strigat: 

– IEȘI AfARĂ de unde te ascunzi!... Dacă vrei să vorbim, o vom face NUMAI față în față! 

– Păi, NU mă ascund deloc! a explicat „vocea” cu calm. Întoarce-te și vom putea comunica 

exact cum vrei tu!... 

... 

fraților - vreți sau nu să credeți(!) - viața e plină de minuni: POMUL sub 

care mă relaxasem ERA VIU!!! 

Și pentru că SURPRIZELE nu vin niciodată singure, trebuia – în plus! –  

să port o conversație cu un... COPAC!!! Așa că am spus: 

– Eu sunt AclePŸo, din Zona Liberă a planetei XYX. Iar pe MOLI-

MoScAN, cum îi zici tu, l-am capturat în luptă dreaptă!... M-au 
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atacat, m-am apărat(!), l-am capturat!... Iar acum, pentru că ți-ai primit răspunsurile, 

este rândul meu să ȘTIU CU CINE vorbesc...? 

– Eu sunt DUHUL PĂDURII! a precizat grăbit ARBORELE uriaș... Deși aș vrea să știu 

cât mai multe despre tine, din nefericire, NU MAI AVEM TIMP! Dușmanii care te-au 

agresat înainte, vor ataca din nou!!!... Pentru că, ÎN MAREA TA INSPIRAȚIE(!!!), 

ai luat ostatic CHIAR pe ȘEfUL lor!!! 

– ȘI CE – am continuat arțăgos – voiai să mă las devorat de ghemotoacele alea blănoase 

și... 

...Nu am (mai) apucat să termin propoziția... De niciunde și de peste tot au 

apărut – UFFF, DIN NOU!!! – zeci de MOLIMOSCANI! Foarte agresivi, cu 

bale la gură, ne-au înconjurat imediat, dornici de răzbunare!!! 

– Suntem terminați!!! a „scârțâit” cu voce tristă COPACUL gigant.

– Poate doar... TU! am strigat ca un adevărat războinic. EU NU 

RENUNȚ LA NIMIC fĂRĂ LUPTĂ!!!... 



Acesta fost situația în care DUHUL PĂDURII pierduse ORICE SPERANȚĂ...!  
DAR, de aceea am fost eu acolo - la momentul și locul potrivit! - ca să fac CE TREBUIA FĂCUT!   

PĂDUREA TREBUIE PROTEJATĂ CU ORICE PREȚ,  
ALTfEL NU MAI EXISTĂ VIITOR! 
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Apoi, din instinct – DAR și mulțumită informațiilor prețioase culese din examinarea 

prizonierului! – am scos din rucsac PIATRA XYXIDICĂ A LUMINII... 

 

„CÂND ești înconjurat de... ÎNTUNERIC – îmi spunea mereu Bunicul – această PIATRĂ 

va străluci puternic, aducând SPERANȚĂ, aducând LUMINĂ...!”

 

Fără doar și poate AȘA A FOST: PIATRA LUMINII a explodat violent, razele sale 

ORBITOARE distrugând rapid TOȚI MOLIMOSCANII! Simplu, eficient și... 

STRĂLUCITOR!!! 

 

Uffffffff cu (foarte mult!) NĂDUffffff!...  

 

Am scăpat – LA LIMITĂ! – și de data asta!!!... 
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DUHUL PĂDURII, timp de multe ronduri simple, a rămas... mască! Nu a putut să zică 

nimic!... Mai târziu un pic, plin de recunoștință, a hotărât: 

– Pentru inteligența și curajul tău, care AU SALVAT acest ȚINUT(!), îți ofer CREANgA 

MAgICĂ DE COPAC... Oriunde te vei afla, indiferent de forma de relief, aceasta 

ramură fermecată va înflori instantaneu și se va transforma rapid într-o 

PĂDURE PUTERNICĂ! 

 

Îmi place enorm să primesc daruri, așa că, cu smerenie am luat acel cadou deosebit, 

după care am zis, vădit emoționat: 

– Mulțumesc DUHULE!... Mă bucur că am putut fi de folos! 

 

...Apoi, ca și cum mi-ar fi citit gândurile, COPACUL URIAȘ a 

DESCHIS PORTALUL care mă ducea mai departe... Cu un pas mai 

aproape de casă!!!
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