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PROSTIA DIOXOLEȚILOR 

 

...PORTALUL MAGIC a mai licărit o dată, scurt, în urma mea... Apoi s-a închis! Intrasem în 

ȚINUTUL FOCULUI!!! 

 

Pfffffffiuuu, ce căldură...! Și multă, multă lavă... 

 

Vă dați seama, din start, se contura o mare problemă: CUM merg, CUM 

înaintez prin acest TĂRÂM? (Situația era extrem de delicată, pentru 

că trebuia să îmi calculez cu mare grijă FIECARE PAS, ca nu cumva să 

îmi... prăjesc încălțările!). 

 

Totuși, puțin mai încolo, abia vizibilă, se putea observa o cărare, care 

șerpuia „agale” spre zare... 
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Și... NU SE POATE!... IM-PO-SI-BIL!!!... NU ÎMI VENEA SĂ CRED OCHILOR!!!... 

Undeva, la orizont, se (mai) puteau zări TREI ZONE DISTINCTE acoperite cu... 

PĂDURE!... DA(!), de PĂ-DU-RE!!!... MAI MULT, în jurul acestor regiuni, erau și niște 

șanțuri groase de APĂ (alimentate – probabil – de râuri subterane)!... 

 

„Ce minune! gândeam, admirând peisajul. CINE ar fi putut ghici vreodată că PE ACEST 

MELEAG atât de FIERBINTE să existe PĂDURE și APĂ...?!?” 

Dus de „valul” gândurilor am străbătut o parte din ȚINUT, pănâ am ajuns în 

fața unui VULCAN uriaș (din care săreau, jucăușe, flăcări roșiatice)!... 

Bineînțeles, nu a fost deloc greu(!) să-mi dau seama cu CINE m-am 

întâlnit: 

– Salut DUHULE DE FOC! Eu sunt AclePŸo, din Zona Liberă a 

planetei XYX, și am venit... să te ajut!...Numai dacă ai nevoie...?! 

Dacă nu, o să merg, repejor, spre CASĂ... 



ŢINUTUL FOCULUI ERA FASCINANT! Chiar în mijlocul lui am găsit TREI ZONE  
cu PĂDURE şi APĂ...! Asta da MAGIE! 

ATENȚIE: FOCUL, CA ŞI VIAŢA, CONSUMĂ!
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– Bună să-ți fie inima și voia! a răspuns complet neconvențional MUNTELE de LAVĂ. 

CUM BINE ȚI-AI DAT SEAMA, EU SUNT GARDIANUL acestei REGIUNI... 

CLOCOTITOARE! 

 

...Deoarece prezentările au fost făcute și pentru că – recunosc! – sunt un MARE CURIOS, 

nu m-am putut abține și am întrebat direct: 

– SPUNE-MI, te rog, CUM se face că pe TERITORIUL tău atât de... FIERBINTE 

există PĂDURE și APĂ?... Eu credeam că AICI totul va fi ARS, pârjolit...?!? 

– Îți înțeleg nedumerirea – a răspuns DUHUL – dar, dacă te gândești LOGIC 

o să vezi că lucrurile se „leagă”... E simplu: pentru ca acest ȚINUT SĂ 

EXISTE este nevoie de OXIGEN, care – cum bine știm! – întreține 

ARDEREA!... PĂDUREA – prin procese pline de... MAGIE! – ne 

oferă din belșug acest GAZ, iar APA, evident(!), hrănește 

PĂDUREA!... ȘI ÎNCĂ CEVA: cele trei zone VERZI pe care 
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l-ai văzut sunt SPAȚII UNICE, SACRE, PE CARE NIMENI NU ARE VOIE SĂ LE 

ATINGĂ!!! 

 

– Corect!!! am punctat, după ce am primit explicațiile. TOTUȘI, nu văd unde este... 

PROBLEMA??? 

 

– PROBLEMA, cum bine îi zici, se numește... DIOXOLEȚI!!!... Aceștia reprezintă un 

INAMIC foarte puternic și... ABSOLUT INCONȘTIENT, pentru că – DEJA! – 

îmi atacă UNA din ZONELE DIVINE DE PĂDURE!!!...

– Chiar că sunt INCONȘTIENȚI!... Aș spune chiar BĂTUȚI ÎN CAP!!! am 

strigat, panicat. DACĂ dușmanul VA ARDE CODRUL, la sfârșit... vor 

DISPĂREA ȘI EI!!! 

– DA – a răspuns trist DUHUL – adversarul meu e PROST CA 

NOAPTEA, iar eu NU ȘTIU cum să-l opresc...! 
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– Păi, de aceea sunt AICI!... CA SĂ TE AJUT, NU!?!... DAR am nevoie urgentă de 

DUHUL APEI și de DUHUL AERULUI!!! 

 

Nu a fost nevoie de alte cuvinte! VULCANUL magic a... erupt o dată, puternic, aruncând 

în aer strigăte fierbinți de ajutor!... ÎN CLIPA URMĂTOARE cei doi (vechi) tovarăși „de 

arme” erau în fața mea: 

– Spune, prietene AclePŸo, CE TREBUIE SĂ FACEM? 

Cum sunt un tip direct și foarte organizat, MAI ÎNTÂI m-am adresat LICHIDULUI 

fermecat: 

– Am nevoie de un CAPAC ENORM DE GHEAȚĂ, care să acopere COMPLET 

porțiunea atacată de inamic!... 

– Iar TU, dragă NORIȘORULE uriaș, ÎNAINTE să sigilăm zona, va 

trebui SĂ ABSORBI de acolo cât mai mult OXIGEN...! 

Zis și făcut!... 



PROSTIA și LĂCOMIA sunt două PĂCATURI grele, iar DIOXOLEȚII le aveau pe amândouă! 
NU UITAȚI: întotdeauna este greu să te lupți cu un dușman numeros și... bătut în cap! 

ATENȚIE: FOCUL, CA ŞI VIAŢA, ARE NEVOIE DE OXIGEN!



www.aclepyo-story.ro

AERUL a intrat PRIMUL ÎN ACȚIUNE și a... inspirat cât de mult GAZ a putut! Apoi 

APA, la rândul ei, a acoperit zona agresată de dușman cu un CLOPOT impenetrabil, 

de gheață!... 

NU A DURAT MULT!... DIOXOLEȚII – rămași fără oxigen și prinși în cursa perfectă 

pe care am creat-o! – S-AU... ARS! Au dispărut! S-AU... STINS complet!... 

ȚINUTUL FOCULUI – ULTIMUL DIN JUMĂTATEA MAGICĂ A PLANETEI XYX – A 

FOST SALVAT!!! ARMONIA PERFECTĂ, pe planeta XYX, a fost restabilită! 

DUHUL „ARZĂTOR”, impresionat de strategia mea, a precizat cu  voce CALDĂ: 

– Știi..., atunci când GARDIENII celorlalte ȚINUTURI mi-au povestit de tine, 

NU PREA i-am crezut! Probabil din invidie...! Îmi era prea greu să accept că 

TU, o ființă așa... plăpândă, ai putut să faci mai mult decât NOI, care 

avem atâtea PUTERI MAGICE... Iată însă că, uneori, este nevoie de... 

ALTCEVA!!! 

– Da – am precizat voios  și fericit– sunt plin de... ALTCEVA! 
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Sunt un... ALTCEVA în mișcare!... DAR, SĂ NU UITĂM(!!!), în cazul meu A FOST ȘI 

DRAGOSTEA PENTRU NATURĂ, CEA CARE NE GĂZDUIEȘTE, NE HRĂNEȘTE 

ȘI NE CREȘTE!!!... 

MUNTELE de lavă a zâmbit „FIERBINTE” și a continuat: 

– Pentru faptul CĂ EXIȘTI și pentru că ai fost ALĂTURI DE MINE în aceste momente 

grele îți ofer TICHIA ARMONIEI TOTALE!... Aceasta va arăta celor din jur CĂ 

LUPȚI MEREU PENTRU PROTEJAREA NATURII!!!!... Oriunde te vei duce, meritele 

îți vor fi recunoscute!... AȘA AM ZIS ȘI AȘA VA RĂMÂNE SCRIS!!! 

... 

APOI, printr-o teleportare de... FOC, am ajuns chiar în fața CASEI 

părintești! Toată lumea mă aștepta!!!... Dar PYo – super-bunicul meu – 

cum m-a văzut, m-a strâns puternic în brațe și mi-a șoptit emoționat: 

– Știam că ai să te întorci!!!... Erai pregătit!!!... Și, de ce să nu 

recunoaștem: NICĂIERI NU ESTE CA ACASĂ...! ! ! 
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