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NEbUNIA... AERUlUI!
Iată că m-am întors - DIN NoU! - la JURNALUL meu! O perioadă – RECUNoSC! - 

l-am neglijat, dar nu pentru că am fost leneș, ci pentru că VIAȚA MEA a (re)intrat 

în NORMAL... Nu cred că ar fi fost cazul să scriu ceva de genul: „M-am trezit, am 

mâncat, am mers în Natură, am învățat, am mâncat, am ajutat la treburile casei, iarăși 

am mâncat, m-am culcat...!”. Sunt convins că nimeni nu ar fi (fost) interesat de așa 

ceva (nici măcar eu!).

...

Totuși, la un moment dat, lucrurile S-au ScHimBaT!!!  

au apărut PrOBLeme nOi!!!

... 

Desigur - ca mai mereu în Natură! - „SURPRIZELE”(!) apar într-o zi 

banală de viață (n.t.: sau rond astral – xyxidian vorbind)... Poate UNA 
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prea... BANALĂ, în care îţi zici că nu Se POaTe ÎnTÂmPLa nimic! Evident, NU 

eSTe aŞa!!! Pentru că... 

TRRRRRRooooooooooooooooooooooooooSC!!! 

cerul s-a întunecat!!! un VÂnT nebun, turbat, a început să bată puternic...

VÂÂÂÂÂÂÂJJJ!!! VÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂJJJJJJJJ!!! 

...Asta-i, de fapt, cam tot ce am mai auzit... Apoi trupul a devenit ușor... FOARTE UŞOR... 

Furtuna, efectiv(!), m-a luat pe sus!!! Clipe eterne am zburat la mari înălțimi... Acolo, 

printre nori, chiar înainte să îmi pierd cunoștința, un gând nebun mi-a trecut 

prin minte: „De ce am groaznica senzaţie că am mai trecut prin așa 

ceva?!?”... 

Nu știu cât am zăbovit „prin lumea viselor”, dar când mi-am revenit 

ToTUl era... PraF și PuLBere! EU eram PRAF, pentru că mă 

dureau toate oasele din corp, iar În JuruL meu era numai... 
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PUlbERE! La propriu!!! Adică, UN NOR GROS (înecăcios, de pucioasă!) mă înconjura, 

agresându-mi respirația! 

... 

DEŞI venise clar mOmenTuL unor „întrebări mistuitoare fără răspuns” (de genul: CE 

Se ÎnTÂmPLă??? unDe SunT???), am decis – ca măcar de data asta! - să fiu 

adeptul strategiei: „VOm Trăi și VOm VeDea!”... Așa că, încet și cu mare grijă, m-am 

ridicat în picioare... Bizar(!), zona pe care aterizasem era mOaLe, eTerică...! Mai 

mult, JOS, la nivelul solului, se aflau NUMAI norișori albi, semitransparenți!... 

Interesant!... Foarte interesant!!! 

Trecând peste... ciudățenia peisajului, trebuie să găsesc – rapid! - o cale de 

ieșire, așa că am început să cercetez împrejurimile, încercând să aleg în 

ce direcție să o iau...  

aceaSTa a fost cLiPa în care s-a petrecut (alt)ceva 

extrem de ciuDaT!!!... 
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Dincolo de șocul căzăturii și – să nu uităm! - de SemneLe mari De ÎnTreBare (care 

mă chinuiau din 5 în 5 ronduri simple!) aveam SenZaȚia aPăSăTOare că 

cineVa mă urmăreŞTe cu insistenţă!!!... M-am întors fulgerător spre stânga... NU 

ERA NIMIC! M-am răsucit spre dreapta... NIMIC! La fel, în față și în spate, TOT 

NIMIC!... Totuși SimȚeam – cumva ŞTiam! - că sunt observat!... 

„Întotdeauna să ai ÎncreDere în inSTincTeLe TaLe!... Să Le aScuLȚi 

mereu VOcea!”. 

DA - ca de obicei! - bunicul meu PYo avea perfectă dreptate!!! Deci, pentru a 

descoperi CINE mă spionează(!), trebuia să încerc o mică păcăleală... Fără să 

îmi trădez „planul”, m-am lăsat ușor pe genunchi, mimând că-mi aranjez ceva 

la încălțări... DAR – cu coada ochiului! - studiam concentrat TOT ce se 

petrecea în apropierea mea!... 

Dar ce eSTe aSTa?!?... Oare e aDeVăraT?!?  

nu Se POaTe...!?! 
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CE AM VĂZUT nu prea era UŞOR DE CREZUT: un nOriŞOr gras și pufos (care stătea 

ascuns în spatele unui frate de-al său!) mă PriVea aTenT(!), cu niște ochi mari, rotunzi 

și curioși!... 

Fără să stau prea mult pe gânduri – cu un gest reflex! - am sărit să pun mâna pe ciudată 

arătare!... NU L-AM PRINS!... Era (chiar!) evident: nimeni nu POaTe imOBiLiZa... 

AERUl!!! 

Cu toate acestea – cu o încăpăţânare de-a dreptul stupidă! - mă pregăteam pentru o a 

doua încercare de... capturare! Atunci – ca să-mi curme „suferinţa”(!) - 

NORIŞORUL buclucaș A VORBIT (!!!): 

- Pari o creatură destul de inteligentă ca să-ți dai seama că NU o să mă poți 

prinde în veci...! 

... 

Câteva momente am rămas fără cuvinte!... era vis sau realitate?!? 

Tocmai întâlnisem un aBur UmFlAT care... râdea de mine?!? 
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Cum nu sunt deloc o ființă supărăcioasă, am trecut repede peste ironia (destul de 

îndreptăţită!) a interlocutorului meu și m-am prezentat politicos: 

- Eu sunt aclePŸo, din Zona Liberă a planetei XYX!... Tu cine eŞTi? 

- Pe mine mă cheamă PLOFFYX! Cu DOI de „F”!!! 

- Nu te supăra – am continuat curios – știi cumva unDe mă aFLu?!? 

- E chiar așa de greu...? nu ţi-ai dat seama încă?!?... Ești în ȚinuTuL aeruLui!!! 

- Şi... CUm am ajuns aici? 

- Nu prea știu... Probabil că.... ÎN ZBOR!!! a glumit, destul de inspirat, NORIŞORUL viu. 

- auzi hlizitule – am spus, puțin iritat -, Tu ce te „vânturi” aiurea pe aici?... 

Sau ăsta-i rolul tău: să-i necăjești pe alții cu glume ieftine și răsuflate? 

- eu...?!? a repetat, ca un ecou, PLOFFYX... În PrimuL rÂnD nu sunt 

hlizit! Clar!!!... Iar în aL DOiLea rÂnD, te rog să ai puțin respect: 

SUNT CONSILIER de încredere și „mâna dreaptă” a STăPÂnuLui 

mEU, CEl care controlează acest tărâm!!! 



www.aclepyo-story.ro

- Stăpânul tău este cumva... DuHuL aeruLui?!? Pentru că EU și ŞEFUL TĂU ne 

cunoaștem destul de bine...! 

- Serios?!?... Nu se poate...!!! a exclamat, complet interzis, ABURUL pufos. Chiar așa?!?... 

ești PrieTen cu GarDianuL SuPrem?!?... 

- DA! Ce te miri așa? Vrei sau nu să crezi, în TRECUT, am mai vizitat odată acest ȚINUT!!! 

- Pe buneeeeeeee?!?... Ce TAREEE!!! a strigat vesel NORIŞORUL năzdrăvan. Dar, 

aOLeu!!!... aVem O PrOBLemă!!! 

- Ce... problemă?!? 

- UITĂ-TE ÎN JUR și o să-ți dai seama! a răspuns (dintr-o dată!) încruntat 

PLOFFYX. Este clar: ȚinuTuL aeruLui Trece Prin mOmenTe 

FOarTe GreLe!!! Iar TOATE aceste necazuri au apărut de când, din 

ȚINUTUL FOCULUI(!), un VULCAN a erupt puternic, aruncând – pe 

distanțe enorme! - cu LAVĂ, FUM și PUCIOASĂ!!! 

- Sunt de acord: e GraV!!! am aprobat speriat. 
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- Şi ASTA NU-I NIMIC!... a continuat ABURUL dolofan. mai rău(!), din cauza 

nOXeLOr (din aer!), ŞeFuL meu este cam... ameȚiT!!! 

- cum... ameȚiT?!? Nu înțeleg...?!? 

- Adică: a luat-o pe câmpii! E dus cu pluta la vale!... Pe scurt: (momentan) Şi-a Pier-

DuT minȚiLe! 

- Nu se poate...! 

- Din păcate... SE PoATE! Şi se întâmplă CHIAR ACUM!!! a strigat serios PLOFFYX. Fumul 

gros și praful gri, înecăcios, l-au DEZORIENTAT pe STĂPÂN așa de mult încât... 

- Încât...??? am repetat înmărmurit de teamă. 

- Încât a rămas cam... aGiTaT!!! 

- Asta NU E DELOC BINE: un aer aGiTaT înseamnă... FurTună! 

am concluzionat, de-a dreptul îngrozit. 

- Corect... E GROAZNIC!!! a aprobat, înspăimântat, NORIŞORUL. Şi, 

pentru că TEMERILE nu se termină niciodată, MAI AVEM O 
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PROBLEMĂ: ce o să ne facem când ŞeFuL ceL mare va trece pe aici și va 

aduce cu el și vreo două... uraGane?!? 

Câteva ronduri simple (n.t.: minute terestre) am tăcut, paralizat... (Dar ce zic 

„paralizat”, chiar PieTriFicaT de îngrijorare!!!). cu aeruL nu Te JOci, că 

ImEDIAT TE IA PE SUS! 

- Ce putem face?!? am întrebat, într-un târziu, cu o voce stinsă. 

- Chiar NU ŞTIU! a răspuns trist PLOFFYX. Poate că nu ne-a rămas decât... SĂ NE RUGĂM! 

Din nou, câteva clipe bune am păstrat liniștea, uitându-mă la ochii mari și triști ai 

ABURULUI dolofan... apoi, aŞa, ca o STrăFuLGerare(!), a... căzut 

iDeea SaLVaTOare: 

- PLOFFYX, cred că avem O ŞANSĂ! 

- CE?... Care?... CUM?... Unde?... 

- Simplu: când VINE DUHUL AERULUI aplicăm strategia „CUI PE 

cui Se ScOaTe, De... caDe Pe SPaTe”!!! 
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- Nu înțeleg nimic...! a șoptit impresionat NORIŞORUL. Dar îmi place cum sună!!! 

- Normal că nu înțelegi... Şi pentru că nu am timp să-ți fac un desen, o să-ți explic... 

- Sunt numai... OCHI! a spus, concentrat, PLOFFYX. 

- Hoooopa!... Stai puţin!... CUM adică „ești numai OCHI”?!? TU NU AI... URECHI?!? 

- Ce să zic... VEZI cumva vreo URECHE LA MINE?!? nOrii nu au urecHi! nOi 

auZim TOT cu... OcHii!!! 

- SU-PEEEEER și... AolEEEEEU! am strigat, puțin panicat. Deci, atunci când Te 

uiȚi În OcHii mei vezi cumva și.... GÂnDuriLe?!? 

- Să nu exagerăm!!! a punctat, profund jignit ABURUL grăsuț. EU NU SUNT 

TELEPAT!!!... 

- uffffffffffff!... ce bine! Asta mai trebuia să faci „slalom” printre 

ideile mele... 

- NU E CAZUL! nu e VOie!!! a subliniat răspicat PLOFFYX... Să 

revenim, TOTUŞI, la PLANUL TĂU! 
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- Corect!... Păi, e simplu: îl așteptăm aici pe DUHUL AERULUI! Când apare, eu VOi 

SuFLa din FLuieruL meu De SemnaLiZare, iar Tu – ÎN ACELAŞI TIMP 

CU MINE! - vei produce un TuneT PuTernic, ca de furtună... 

- Şi crezi că va merge?!? a întrebat, neîncrezător, NORIŞORUL. 

- Dacă ne SincrOniZăm PerFecT, sigur că Da! Important este să îl... ŞOCĂM 

atât de TARE pe ŞEFUL TĂU încât Să anuLăm... neBunia nOXeLOr și a 

poluării!!! 

Nici nu am terminat bine cu explicațiile că, din depărtare, STĂPÂNUL AERULUI se 

apropia VIJELIOS spre NOI! 

- Văleeeeeeeu! a strigat speriat NORIŞORUL. Vine ŞeFuL!!! 

- reSPecTă PLanuL! am șoptit printre dinţi. e ultima noastră 

șansă! acum sau niciODaTă!!! 

DUHUL – DeJa!!! - ajunsese lângă noi! 

3... 2... 1... 
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eu mi-am golit cu putere plămânii în FLuieruL (magic) De SemnaLiZare, iar 

PLOFFYX a TunaT o dată, ScurT, dar răSunăTOr! 

... 

ŞOcuL... auDiTiV a LOViT În PLin!!!... Iar GARDIANUL ȚINUTULUI – spre 

mirarea noastră! - pur și simplu A... DISPĂRUT! SuneTuL PuTernic, pe moment, 

l-A DISIPAT...! 

Au fost clipe lungi de neliniște, în care EU și PLOFFYX ne-am uitat vinovați unul la 

celălalt... SPERAm – ne ruGam! - ca DuHuL aeruLui să nu se fi 

pulverizat... DE TOT! 

Dintr-o dată, o voce ca de uragan, m-a... lovit direct pe șira spinării: 

- aclePŸo, Tu eŞTi?!?... Dragul meu prieten!!!... Văd că l-ai 

cunoscut DeJa pe consilierul meu de încredere! 

- STăPÂne, cHiar mă recunOŞTi?!? a intervenit inopinat 

PLOFFYX, cu ochii umeziți de emoție și bucurie. 
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- Ce întrebare stupidă...! a „tunat” supărat „PaTrOnuL” aeruLui. Ești PLOFFYX, mâna 

mea dreaptă și ajutor de nădejde!!! 

- ŞeFuLe... Ți-ai reVeniT!... Yuuuuupiiiiiiiiii! a strigat euforic NORIŞORUL 

buclucaș, începând să „țopăie” vesel în toate direcțiile. 

- PLOFFYX, te rog, lasă prostiile că o să-l sperii pe AclePŸo! a continuat DuHuL 

AToTPUTERNIC. Şi mie îmi pare bine că te revăd, dar să nu exagerăm... 

După (încă) câțiva pași din „Dansul Bucuriei”, NORIŞORUL dolofan s-a oprit și a dat 

„raportul” GARDIANULUI SUPREM: 

- STĂPÂNE avem o COMPLICAȚIE în ȚINUT... Vulcanul anGrYn, din 

ȚINUTUL FOCULUI, a erupt din nou!!! cred că este nevoie urgent de o 

TOrnaDă De curăȚare de niVeLuL 9! 

- Ba aș zice chiar de GraDuL 10! a plusat ŞEFUL CEL MARE... 

acum, Te rOG, protejează-l pe aclePŸo, ca să pornesc 

FURTUNA!!! 
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După ce PLOFFYX m-a înfășurat într-un ScuT imPeneTraBiL De aer, DuHuL 

aTOTSTăPÂniTOr a „dezlănţuit” un uraGan groaznic. Timp de câteva momente 

lungi, întregul ȚINUT a fost ZGUDUIT de o TORNADĂ înfricoșătoare... 

apoi s-a așternut LiniŞTea!... Odată cu ea însă a venit și un AER CURAT, PROASPĂT, 

fără nicio urmă de fum sau noxe! 

ȚinuTuL aeruLui era SaLVaT!... misiune îndeplinită!!! 

... 

Nu vă mai spun că, după acest incident – rezolvat cu graţie de subsemnatul! - 

STĂPÂNUL FURTUNILOR a făcut o (mică) VRAJĂ care m-a trimis înapoi, 

ACASĂ!... Iar pentru că „SiTuaȚia De... DincOLO” s-a rezolvat repede, 

nici nu am lipsit prea mult din Zona Liberă; poate doar (vreo) 5 ronduri 

complexe... SUPER!... Cum se poate mai bine: am fost și rapid și 

eficient!!!
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