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POLUONIENII, MEREU ÎNSETAȚI! 
 

ȚINEȚI-VĂ BINEEEEEE!!! Suntem în ȚINUTUL APEEEEEEI!!!... Și când zic „țineți-vă 

bine”(!) vorbesc serios, pentru că... OAAAAAAAAAAAAAAAUUU!... Cum am intrat pe 

acest tărâm, un VAL mărișor m-a luat rapid pe sus... (Simțeam clar că zbor și – DA! – 

nu eram DELOC în... Ținutul Aerului!). 

 

Mai mult(!), unda de apă a început să... (îmi) vorbească: 

– Încearcă, te rog, să nu te agiți prea mult... Trebuie să dispărem REPEDE 

până nu vin POLUONIENII!!! 

– Bine, DAR... CINE EȘTI??? am întrebat puțin iritat. Și CINE sunt... 

POLUONIENII ăștia?... 

– Scuze că nu m-am prezentat... Am fost trimis de însuși DUHUL 

APEI ca să te scot din această zonă periculoasă! a răspuns talazul 
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fermecat. ZONA PORTALULUI prin care ai ajuns AICI este deja „infestată” de 

INAMIC!!! 

 

Nu am apucat să „rumeg” prea bine noile informații că, DE PESTE TOT(!), DIN APĂ, 

au apărut ființe gelatinoase, grețoase, violente, care „mușcau” cu sete din „unda” mea 

salvatoare! Agresivitatea acestui (NOU) DUȘMAN era (parcă) de 10 ori mai mare 

decât a Molimoscanilor („mâncătorii de copaci”) ȘI, PUȚIN A LIPSIT SĂ FIU ȘI EU 

PRINS DE PICIOR de aceste arătări înfometate...! 

 

Cu chiu cu vai – și cu foarte mult noroc! – am reușit să scăpăm de 

atacatori... Epuizat, vALUL temerar (din care, din păcate, nu mai 

rămăsese aproape nimic) m-a „debarcat” pe o bucată mică de pământ 

și a... dispărut... CA UN EROU NECUNOSCUT!!! Mulțumesc Celei 

Care Veghează pentru curajul lui! 
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...Cum spuneam, am „aterizat” pe o zonă îngustă de sol, iar în fața mea stătea, impunător, 

însuși DUHUL APEI! Deși foarte învolburat și îngândurat, acesta a putut să schițeze un 

zâmbet, iar apoi a zis: 

– Mă bucur că ai ajuns cu bine, dragă AclePŸo! 

– Să-ți spun sincer, după atacul acelor făpturi crude, nesătule, și eu sunt fericit că am 

scăpat!... Dar... STAAAAI puțin!... DE UNDE știi CUM mă cheamă???... 

– Evident, de la prietenii mei, DUHURILE ȚINUTURILOR prin care ai trecut! a clipocit 

tainic, cu... voce suavă, ființa vrăjită... DA, nu te mira așa tare!... NOI, GARDIENII 

fiecărui TĂRÂM MAGIC, COMUNICĂM în permanență UNII CU ALȚII!!! 

– ȘI, scuză-mă că o spun așa, direct: DACĂ EXISTĂ o asemenea legătură, 

DE CE NU SUNT TOȚI AICI, să te ajute?!? 

– Ai perfectă dreptate! a răspuns abătut DUHUL... LICHID. Dar, 

CREDE-MĂ(!), lucrurile nu sunt atât de simple...! AERUL, de 

exemplu, a stârnit o furtună cumplită, dar POLUONIENII s-au 
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ascuns, la adăpost, sub apă! PĂDUREA, din nefericire, nu prea a avut cum să mă susțină... 

Iar PĂMÂNTUL, tot ce a putut să realizeze a fost ACEASTA „limbă” de lut, pe care TU 

să poți sta... 

Era clar, SITUAȚIA (cam) SCĂPASE DE SUB CONTROL!!! TOTUȘI, NU AVEAM 

NEVOIE DE PANICĂ, CI DE UN PLAN BINE PUS LA PUNCT!!! 

CUM EU sUNt – fără falsă modestie! – (uneori) GENIAL, am spus PĂZITORULUI 

acestui ȚINUT: 

– Te rog, cheamă-ți ÎNAPOI prietenii!!! 

 

...După o scurtă clipă de șovăială, DUHUL APEI a început să „danseze” foarte 

ciudat... Din corpul lui ieșeau „valuri” de zgomote sfâșietoare... Acestea 

erau – de fapt!!! – strigăte de ajutor! 

Nu a durat mult și DUHUL AERULUI, al PĂDURII și al PĂMÂN-

TULUI erau chiar în fața mea... 



DUHUL APEI ERA ÎNGRIJORAT! Chiar sPERIAt, aș spune!  
POLUONIENII erau mereu înfometați și NU ȘTIAU să se oprească din... POLUARE! 

ATENȚIE: APA NE CURGE PRIN VENE!
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– NU ESTE TIMP DE PIERDUT! am început, super-concentrat... APA și AERUL vor 

face un VAL ENORM, APETISANT, care vA ATRAGE toți inamicii ÎNTR-UN SINGUR 

LOC!... PĂMÂNTUL și PĂDUREA, mai apoi, vor înconjura dușmanul cu o porțiune lată, 

stabilă, de teren, pe care va fi un CODRU PUtERNIC și DENS!... TREBUIE să-i 

învingem pe năvălitori cu propria lor „armă”: LĂCOMIA!!! 

 

Chiar dacă o să ziceți (pe bună dreptate!) că IAR mă laud, pentru CĂ PLANUL A FOST 

BUN, evident, BĂTĂLIA A FOST... SCURTĂ!!!  

POLUONIENII, când au văzut ditamai MASA de lichid au sărit, ÎNSETAȚI, 

să o devoreze...! Până să-și dea seama ce se întâmplă erau – DIN tOAtE 

PĂRȚILE!! – înconjurați de o PĂDURE DEASĂ, de care NU SE PUTEA 

TRECE!... Și pentru că LĂCOMIA e boală grea, INAMICII – prinși 

în capcană și mereu înfometați! – s-au mâncat UNII PE ALȚII, 

până nu a mai rămas niciunul!!!... 



POLUONIENII au fost învinși cu propria armă: LĂCOMIA! 
ATENȚIE: FĂRĂ APA CURATĂ NU PUTEM TRĂI!
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– vezi DUHULE – am zis uitându-mă fix la el – aici ai greșit TU!... DOAR ÎMPREUNĂ 

puteți câștiga! DOAR ÎMPREUNĂĂĂ!... Și, evident(!) – să nu uităm! – mai este nevoie 

și de ceva... INSPIRAȚIE! 

... Sunt TARE!... Am reușit să-l las... „PAF” (mut de uimire!) și pe GARDIANUL acestui 

TĂRÂM!... Care, vădit impresionat de DORINȚA MEA puternică de A PĂSTRA APA 

MEREU CURATĂ, mi-a făcut un dar unic: 

– Dragă AclePŸo, pentru AJUTORUL tău neprețuit, îți ofer BUTELCUȚA VRĂJITĂ CU 

APĂ VEȘNIC PROASPĂTĂ, tocmai bună de băut!... În această sticluță APA NU SE 

vA EPUIZA NICIODATĂ!!! 

OOAAAAAAU... De două ori OAAAAAAAAAAAAAAAU!... (Mă scuzați 

dacă, uneori, țip cam mult... Nu am ce să fac: nu mă pot abține!) 

Am mulțumit frumos pentru ineditul CADOU, dar venise momentul 

despărțirii... TREBUIA să merg mai departe... ADICĂ în ȚINUTUL 

FOCULUI: ultima oprire din drumul meu ÎNAPOI, spre CASĂ!...
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