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EXTIRPAREA NOXORODIȘILOR... 
 

.... Iată că, după multe peripeții, am mai făcut un pas înainte, direct în ȚINUTUL VERDE! 

 

Totuși, ce denumire ciudată!?... Adică, în celelalte TĂRÂMURI știai clar la ce să te 

aștepți: ȚINUTUL AERULUI, ȚINUTUL PĂDURII, ȚINUTUL PĂMÂNTULUI...! Dar aici, 

VERDE oare CE înseamnă?... VERDE de... supărare?... VERDE ca... NATURA? 

 

Ei bine – ca de obicei! – nu am primit prea repede răspuns la întrebările mele, 

dar....  

OOOOOOOOOOOOAUUUUUU!... Am avut parte de o surpriză 

SUPER, SUPER-TARE: chiar în fața mea, „VERZI” de fericire, 

stăteau zâmbitori, TOȚI noii mei prieteni: DUHUL AERULUI, 

DUHUL PĂDURII și DUHUL PĂMÂNTULUI!!! 



TREI PRIETENI! TREI DUHURI MAGICE!... ASTA DA SURPRIZĂ!!! 
ATENȚIE, NU UITAȚI: VERDE ÎNSEAMNĂ VIAȚĂ!
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– BINE TE-AM REGĂSIT, dragă AclePŸo!!! au zis ei, într-un glas. 

Luat complet prin surprindere – nu în fiecare zi vezi TREI DUHURI deodată!!! – abia am 

reușit să bolborosesc câteva cuvinte: 

– Ce... bucurie... neașteptată!... CAMARAZII MEI... VRĂJIȚI... TOȚI!... AICI!... 

DUHUL AERULUI, simțind că sunt puțin copleșit de emoție, a „tunat” salvator: 

–Dragă AclePŸo avem să-ți dezvăluim un mare SECRET...! 

 

Într-adevăr, foarte inspirat(!), GARDIANUL FURTUNILOR apăsase exact pe butonul 

care trebuie... Pentru că – cel puțin în cazul meu! – dacă zici „SECRET” îmi 

captezi rapid întreaga atenție! 

– Sunt numai ochi și urechi! am exclamat nerăbdător, revenindu-mi un 

pic din „șocul” reîntâlnirii. 

– Aceasta ZONĂ FERMECATĂ, ȚINUTUL VERDE, există, a 

supraviețuit, a fost salvată... DATORITĂ ȚIE!!! 
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– Cum așa?!? am întrebat, aproape... pleznind de curiozitate.

– Păi, e simplu...! a zis, de data asta, DUHUL PĂDURII (scărpinându-se cu o crenguță 

prin părul său bogat de frunze!). EȘTI TARE! EȘTI CURAJOS! EȘTI INTELIGENT... și 

asta A CONTAT! 

– A... contat? Mă bucur...! DAR nu prea înțeleg...?!? 

– Normal că nu înțelegi....! a „preluat” explicațiile DUHUL PĂMÂNTULUI... COPACUL 

ăsta MARE uneori vorbește cam aiurea! Pe scurt și... în traducere: lupta TA pentru un 

AER CURAT, pentru o PĂDURE TRAINICĂ și pentru un PĂMÂNT RODITOR 

ne-a făcut pe NOI, DUHURILE, foarte PUTERNICI!!! 

 

–TOȚI, ÎMPREUNĂ – au continuat la unison prietenii mei vrăjiți – AM 

REUȘIT să înfrângem un dușman teribil: pe NOXORODIȘI!!!... Praf 

i-am făcut!!!... Nici nu au știut ce i-a lovit!... 

... 
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– ALLLOOOOO!... am întrerupt brusc „valurile” de bucurie a celor TREI. Aș vrea niște 

precizări... CINE sunt NOXORODIȘII???... 

– Corect! Scuză-ne! a „șuierat” încet AERUL. Acești NOXORODIȘI erau niște ființe 

groaznice, care distrugeau fără milă ȚINUTUL VERDE: poluau AERUL, tăiau COPACII și 

fărâmițau PĂMÂNTUL! 

– Aoleu!!! Nu se poate... Și ce ați făcut?!? 

– Îți dai seama că NU am stat cu mâinile în sân!!! a revenit în forță, cu precizări 

„foșnitoare”, ARBORELE uriaș. ȚINUTUL VERDE ESTE O ZONĂ SFÂNTĂ!!! 

ESTE LOCUL SACRU AL NATURII!!! Din vrajă acestui TĂRÂM am luat 

naștere TOȚI!... DECI, am intervenit IMEDIAT și cu HOTĂRÂRE! 

 

– Confruntarea a fost scurtă...! a preluat dialogul MOVILA 

fermecată de PĂMÂNT. EU m-am „scuturat” puternic, ca să scot 

inamicul din toate ascunzătorile sale... 



Uitați-vă bine la ei: AI SENZAȚIA CĂ ZÂMBESC ÎN TIMP CE FAC STRICĂCIUNI! 
NOROC că DUHURILE au fost puternice și au reușit RAPID să îi ELIMINE! Așa ar trebui  

să fie MEREU: cine atacă ZONA VERDE să fie RAPID... ÎNLĂTURAT! 
ATENȚIE: NATURA ESTE SACRĂ!
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– EU – a completat, mai departe, ABURUL uriaș – am produs o furtună care a 

trimis dușmanul la înălțimi amețitoare... Acolo SUS, printre NORI și UMEZEALĂ, 

NOXORODIȘII pur și simplu au dispărut!... Au fost... SPĂLAȚI! S-au VOLATILIZAT!!! 

– Iar... PERSOANA mea – a încheiat narațiunea DUHUL PĂDURII – a REPARAT toate 

distrugerile făcute de invadator!... Ce să-i faci, nu mă pot abține, sunt un MARE 

REPARATOR!!!... Da, da!... Nu te uita așa la mine, dragă AclePŸo... Sunt un adevărat 

MEȘTER, un ARTIST chiar!... De exemplu, DACĂ se surpă pământul, „instalez” imediat 

niște COPACI și totul se rezolvă... DACĂ aerul e toxic, plantez repede o PĂDURE ca 

să uiți de orice... intoxicație! 

– Gata, am înțeles: ești MARE MEȘTER MARE! a zis AERUL ca să-și 

calmeze confratele; apoi s-a întors către mine și a continuat... IDEEA 

de bază este că FĂRĂ TINE nu am fi câștigat această luptă!!! NOI 

suntem ACUM puternici pentru că TU, AclePŸo, CÂND A 

FOST NEVOIE, ai fost PUTERNIC! Îți mulțumim!!! 
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Evident, eram foarte fericit!!! Iar faptul că STĂPÂNII MAGICI a  celor TREI 

ȚINUTURI erau PRIETENII MEI, (chiar) mă făcea să mă „umflu” și mai mult în pene!...  

Ce să zic...! SUNT TAAAAAAAAAAAAARE!... 

 

... 

Astfel, înainte să merg mai departe – spre ȚINUTUL APEI! –, nu m-am putut abține și 

i-am spus POMULUI gigantic: 

– Dragă COPĂCEL URIAȘ, NUMAI dacă se poate(!), aș dori ÎNCĂ o CRENGUȚĂ 

FERMECATĂ... Știi, în ȚINUTUL PĂMÂNTULUI au fost ceva probleme și a 

trebuit să o folosesc...?! 

DUHUL PĂDURII a zâmbit șugubăț, apoi mi-a răspuns în glumă: 

– Imediat domnule!... La „masa” lui AclePŸo s-a... comandat o 

CRENGUȚĂ MAGICĂ!... Vineeeeeeee! 
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