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COROZITERII MACINĂ TOT! 
 

...Salut JURNALULE!... Ce mai faci?... Te-ai plictisit singurel?... Stai liniștit că m-am întors...!

Buuun... Despre ce vorbeam???... Cred că știu: YUUUUPIIIIIII!... Am scăpat de colții 

agresivi ai MOLIMOSCANILOR!!! Și... BLEEEEEAH!!! Urâte făpturi!... Bine că i-am învins și 

am ajuns întreg și nevătămat în ȚINUTUL PĂMÂNTULUI!

Dar STAI!... Ce să vezi...?! ABSOLUT ȘOCANT: oriunde priveam nu 

era decât... NISIP! ȚINUTUL PĂMÂNTULUI se transformase în 

ȚINUTUL... DEȘERTULUI!!! 

Și asta nu era nimic!... PUSTIETATEA care mă înconjura – vă spun 

sincer! – îmi cam „topise” orice SPIRIT DE AVENTURĂ!... Ce să mai 

zic: TOT în jurul meu era (prea) ARID și... (prea) TRIST! 
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„În astfel de momente – cum bine spunea Bunicul meu – nu ai decât DOUĂ variante: ori 

MERGI, ori... MERGI!!!”... De acord(!), dar nu înainte să-mi verific rezerva de APĂ (care 

îmi ajungea pentru maximum două zile de marș)!... 

Și... AM PORNIT!... După doar o jumătate de rond complex (n.t.: o oră terestră) de 

mers – recunosc, spre MAREA mea ȘANSĂ! – am observat, undeva în zare, niște copaci și 

un „strop” de verdeață...

... „Ce baftă chioară – gândeam bucuros –, acolo unde este VERDEață este și 

VIAȚĂ!”... 

 

NU am greșit!... Pe peticul înflorit de pământ am găsit un IZVOR de APĂ 

cristalină (care țâșnea direct din sol!) și ceva pomi plini de fructe 

comestibile și zemoase! 

PADABOOOOOUUUM!... Sau, altfel spus: NOROCUL este – 

uneori! – DOAR de partea celor îndrăzneți! 
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Ei bine, după ce am băut și mâncat ceva, am „ochit” un loc bun de relaxare, chiar la umbra 

unui BOLOVAN gigantic... 

 

TOTUȘI – cu o hotărâre de ultim moment ! – am ezitat să mă așez... Nu știu dE cE 

– într-un mod aparent inexplicabil! – aveam puternica senzația că – repet: foarte bizar! – 

GRĂMADA de lut RESPIRĂ, este VIE!!! 

 

Astfel, după toate experiențele de până acum, m-am gândit că ar fi cazul să încerc – 

DE CE NU? – să PORT OCONVERSAȚIE cu... BOLOVANUL din fața mea!... 

(Știu, o să ziceți că mă bătuse prea mult soarele în cap.... De acord cu voi: 

CINE ar vorbi cu o... piatră?!?). Așa că am... riscat: 

– SAAALUUUT!... Eu sunt AclePŸo, din Zona Liberă a planetei 

XYX... TU TREBUIE SĂ FII DUHUL PĂMÂNTULUI... Nu-i 

așa?!?... 



DUHUL PĂMÂNTULUI era foarte slăbit - chiar ERODAT! - când l-am întâlnit prima oară!  
Totuși, cu MULTĂ APĂ și O PĂDURE PUTERNICĂ lucrurile se pot schimba repede în bine!  

ATENȚIE: PĂMÂNTUL este cel care (mereu) NE SUSȚINE!



www.aclepyo-story.ro

Au urmat clipe lungi de liniște grea... Tocmai când îmi spuneam că sunt cam „dus cu pluta”... 

OOOOOOOAUUU!!!! Și încă odată: OOOOOAAAAU!!!...  

 

MUNTELE de țărână a deschis ochii, a tras aer în piept și mi-a răspuns surprins: 

– DA! EU SUNT!!!... CUM ți-ai dat seama?... 

– Să zicem că... a fost doAr o încercare norocoasă!... Totuși, ca să nu ne pierdem în 

alte explicații, îți spun direct: sunt foarte CURIOS și, de aceea, am câteva ÎNTREBĂRI 

importante pentru tine: CE SE ÎNTÂMPLĂ AICI?... DE CE ești înconjurat 

NUMAI de nisip???... 

 

DUHUL s-a înnegurat brusc apoi, cu o voce gravă, a răspuns: 

– DE CE ȚI-AȘ SPUNE?... Oricum nu poți face nimic!... 

– Ha!... Vezi TU, așa au gândit și DUHUL AERULUI și CEL al 

PĂDURII... Dar, până la urmă, alta a fost... realitatea!!! 
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Evident, când MOVILA uriașă a auzit de prietenii săi din alte ȚINUTURI a renunțat 

imediat la orice – de altfel, INUTILĂ! – prudență și a izbucnit îndurerat: 

– SUNT MĂ-CI-NAT!!! Pur și simplu sunt ROS de COROZITERI!!!

– COROZITERI...? am repetat mirat. Scuze!... Nu am auzit de ei! 

– Bineînțeles că NU! a strigat exasperat DUHUL... Aceștia apar o dată la 10.000 de YYY, 

profitând de dezechilibrul magic pe care îl provoacă explozia planetei XINOP...! 

– Stai liniștit! am continuat calm. STĂ ÎN PUTEREA NOASTRĂ SĂ FACEM 

MIRACOLE!!!... Nimeni nu este invincibil! 

– Poate că ai dreptate – a zis BOLOVANUL uriaș –, dAr NU MAI ESTE 

TIMP! Suntem înconjurați de inamic!!! 

 

ÎNTR-ADEVĂR, zeci de... năluci pocite – înzestrate cu o GURĂ 

ENORMĂ și DOUĂ picioare SUPRADIMENSIONATE! – asaltau 

extrem de nervoase mica noastră OAZĂ de VERDEAȚĂ! 
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„CALM!... CALM – mi-am spus în gând – și FĂRĂ PANICĂ!!! Am doar o singură 

problemă la care trebuie să găsesc soluția: CE FACE PĂMÂNTUL EXTREM DE 

REZISTENT?!?...” 

Răspunsul mi-a venit pe loc!... APOI – instantaneu!!! – am scos CREANGA VRĂJITĂ DE 

coPAc (cea primită în dar de la DUHUL PĂDURII!!!) și am înfipt-o cu putere în sol!... Cu 

aceeași hotărâre, după numai o clipă, am suflat puternic în FLUIERUL MEU FERMECAT 

(care, ACUM, avea PUTERILE VÂNTULUI!!!)! După doar un rond banal (n.t.: o secundă 

terestră) DUHUL AERULUI era lângă mine. Acesta a întrebat: 

– CU CE TE POT AJUTA, AclePŸo? 

– Aș vrea... NORI! NORI plini de PLOAIE! Cât mai multă... PLOAIE!!!

 

Fără comentarii, AERUL s-a pus ÎN MIȘCARE!... VÂNTUL a adunat 

NORI negri, de furtună, care în scurt timp au început să dea... APĂ! 

Multă APĂ!!! 



Urâți și periculoși, COROZITERII distrugeau agresiv PĂMÂNTUL, transformându-l în NISIP! 
Pentru că NU VOIAM să fiu înconjurat de TERENURI NESIGURE - MIȘCĂTOARE! - am fost  

nevoit să intervin în forță...!  
ATENȚIE: PĂMÂNTUL ESTE SINGURUL NOSTRU SPRIJIN!
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CREANGA DE COPAC FERMECATĂ s-a transformat – cu o viteză amețitoare! – într-o 

PĂDURE ROBUSTĂ... Iar APA care cădea în rafale „torențiale” a făcut CODRUL de 100 

de ori mai tare!!!... 

 

CUM – probabil – vă închipuiți, COROZITERII au fost PRINȘI și STRIVIȚI de 

RĂDĂCINILE de oțel ale ARBORILOR... Sub pământ sau la suprafață dușmanii erau 

prinși și zdrobiți!... Iar PLOAIA, dezlănțuită de vremea rea, PUR ȘI SIMPLU a... TOPIT 

trupurile „stoarse” ale atacatorului... VICTORIE ABSOLUTĂ!!!... 

 ȚINUTUL PĂMÂNTULUI putea să... zâmbească din nou! 

 

După multe ronduri simple (n.t.: minute terestre), BOLOVANUL URIAȘ 

a zis, recunoscător: 

– Nu știu cum să te răsplătesc pentru ce ai făcut AICI, ACUM... 

Pot însă să îți repar PIATRĂ XYXIDICĂ A LUMINII care, din 
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această clipă, va avea PUTEREA ABSOLUTĂ A REGENERĂRII!... O poți folosi de câte 

ori vrei... Nu se va distruge niciodată!!! 

 

MAI MULT NU ERA DE SPUS!... 

 

Totuși, alături de această INCREDIBILĂ surpriză, DUHUL PĂMÂNTULUI mi-a zâmbit 

cald – de mulțumire! – și apoi a deschis PorTALUL care ducea spre următoarea mea 

destinație: ȚINUTUL VERDE...!
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