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PIATRA STELARĂ
Ce frumos... Ce rond astral însorit, acoperit de magia Naturii!... Hmmmm... Dar să lăsăm 

poezia... TREBUIE să mă duc urgent la pârâu – din apropierea casei – ca să iau o găleată de 

apă proaspătă... 

... 

KAAABOOOOOOUUMMMMMMMMMMMMMM!!!... 

PLANETA S-A CUTREMURAT!... Sub picioarele mele – înfometat(!) – 

PĂMÂNTUL a deschis o „gură” enormă care... M-A ÎNGHIȚIT!!! 

ÎNTUNERIC... CĂDERE LIBERĂ... 

BUUUUUUUUUUUUFFF!... AUUUUUUUUUUUUCHHH!... 

... 

Într-un târziu – încet, cu greu! - am reușit să mă ridic dintr-o baltă 

(destul de adâncă!) de LUT... Se pare că – iarăși! - NOROCUL mi-a 
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surâs!... Pământul pufos de sub mine mi-a amortizat foarte mult căderea!... TOTUȘI, 

pentru siguranță(!), trebuia să verific cu atenție ce aveam „în dotare”!... Mâinile erau 

OK!... Picioarele, OK!... Trupul, OK!... Și capul, OK!... Ufffff!... Ce baftă: nimic nu era rupt, 

crăpat sau spart! 

După ce am mulțumit (de 5 ori!) Celei Care Veghează că am scăpat cu bine, am scos din 

rucsac PIATRA XYXIDICĂ A LUMINII. În sfârșit puteam să văd și eu ceva!... 

Hmmmm... INTERESANT: aterizasem într-un tunel subteran, săpat perfect rotund! 

Fără să (mai) stau pe gânduri, am pus ghiozdanul în spate și am pornit spre... 

NECUNOSCUT! (AICI – OARE?!? - ce... cadouri mă așteptau?!?)... 

S-A ÎNTÂMPLAT FULGERĂTOR... Nici nu știu cum să vă spun... 

PRIMA „SURPRIZĂ” a fost... UN NOU PRIETEN! 

Unul NEOBIȘNUIT, pe nume PLOSCHHFYX! Cu doi de „H”!... Care 

– vreți sau nu să credeți! - era o... MOVILIȚĂ (aproape sferică) 

de PĂMÂNT!!! 
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- ALLLOOOOO! CE FACI? Uită-te pe unde mergi!... 

Speriat, m-am oprit instantaneu... 

- HEEEEIII!... Ridică, piciorul drept, CĂ MĂ STORCEȘTI! am auzit IAR(!) vocea 

insistentă și pițigăiată. 

Cu un gest reflex am sărit un pas înapoi... Într-adevăr, în fața mea, pe JOS, o bucată 

GRASĂ DE SOL mă certa de zor: 

- UITE CE AI FĂCUT, amețitule! M-AI DEFORMAT DE TOT!!! 

- Mii de scuze! mi-am cerut sincer iertare, cu o voce vinovată. DAR nici nu te-am 

văzut...! 

- OK! OK! a continuat MOVILIȚA, încercând să-și aranjeze formele. FIE! 

Treacă de la mine... Îți accept scuzele! Fiecare dintre noi mai greșim 

uneori! 

- Mulțumesc! am zis, respirând ușurat. Încă odată: iartă-mă!... Nici 

nu știu CUM am picat și eu pe aici și... 
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- Hai să lasăm vorbăria goală și să facem prezentările! m-a întrerupt destul de grosolan 

„ARGILA”. EU SUNT PLOSCHHFYX! Cu doi de „H”!... TU cine ești și CE CAUȚI AICI? 

- Mă numesc AclePŸo! Sunt din Zona Liberă a planetei XYX!... 

- TAREEEEEE! a strigat brusc (și dintr-o dată!) BUCATA DE LUT. Ești de la... 

SUPRAFAȚĂ, nu-i așa?!? 

- Păi, dacă eu sunt „de la suprafață”, AICI... UNDE SUNTEM?!? 

-Auzi, frate – a continuat ironic PLOSCHHFYX (cu doi de „H”!) - dacă erai SUS și AI 

CĂZUT(!), normal că te afli undeva... DEDESUBT!... Mai exact, chiar în REGIUNEA 

de JOS din ȚINUTUL PĂMÂNTULUI!!! 

- Staaaaaaaai puțin!... Vrei să spui pe TĂRÂMUL MAGIC din... CEALALTĂ 

JUMĂTATE a planetei?!? 

Spre mirarea mea, MOVILIȚA DE ARGILĂ m-a lăudat: 

- Bravo! Văd că știi bine LOCUL în care trăiești!... TOTUȘI, CEVA 

NU SE LEAGĂ... CEVA NU ESTE ÎN REGULĂ!... 
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- Aoleu...! Care este PROBLEMA? am întrebat, speriat. 

- TU ai ajuns AICI, DOAR pentru că UNDEVA, în această ZONĂ, s-a PRODUS 

UN GRAV DEZECHILIBRU!!! Și TREBUIE să aflu urgent cauza lui!!! 

- Auzi – am încercat timid – eu nu vreau să te încurc și doresc DOAR să mă întorc SUS, 

știi tu(!), ACASĂ... 

- Te cred – a continuat neobișnuit de înțelegătoare BUCATA DE LUT – dar, îți place sau 

nu, PÂNĂ NU REZOLVĂM SITUAȚIA, NIMENI NU PLEACĂ NICĂIERI!... 

Am înțeles imediat că lucrurile derapaseră pe o pantă... periculoasă! Singurul lucru 

care îmi rămânea de făcut era SĂ MĂ FAC UTIL și să COLABOREZ cu noul 

meu „amic”...! 

- Hai, urmează-mă! a continuat destul de enigmatic SOLUL dolofan. Simt 

niște VIBRAȚII ciudate, care vin din partea stângă... 

- Cum... „simți vibrații”?!? am întrebat curios. Nu înțeleg...? 

- Nu e deloc complicat: în această PARTE din ȚINUTUL 
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PĂMÂNTULUI, vibrațiile sunt SINGURELE care NE CĂLĂUZESC prin întuneric și 

ne transmit diferite mesaje... AȘA COMUNIC eu, de exemplu(!), cu DUHUL acestui 

TĂRÂM, ȘEFUL nostru, al tuturor!!! 

-Ahhhaaaaa!... BOLOVANUL URIAȘ DE PĂMÂNT este STĂPÂNUL TĂU, nu-i așa?!? 

-DAAA! EXACT! a răspuns FOARTE mirat PLOSCHHFYX. Dar, DE UNDE îl cunoști 

TU pe GARDIANUL SUPREM?!? 

- Eheee... Să nu intrăm în amănunte... Este o poveste (prea!) lungă! am precizat enigmatic. 

Dar, dacă vrei ți-o povestesc cu lux de amănunte, și... 

- Îmi pare rău că te întrerup – mi-a tăiat elanul narator MOVILIȚA – DAR AM 

AJUNS!!! 

Într-adevăr, CHIAR ÎN FAȚA NOASTRĂ se afla o PIATRĂ NEAGRĂ 

(super)URIAȘĂ!!!... Iar în jurul acesteia ȚĂRÂNA se 

mișca încontinuu – curgând și întărindu-se! - încercând SĂ 

ZDROBEASCĂ – SĂ SPARGĂ! - ROCA GIGANTICĂ!... 
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Spectacolul era fascinant! SOLUL se transforma și SE LUPTA din greu ca SĂ 

FĂRÂMIȚEZE PIATRA FUMURIE!.. 

. 

DAR oare ce se întâmplă?!?... DEODATĂ, LUTUL a început să „curgă” spre mine,  

(re)transformându-se în... VECHIUL MEU PRIETEN(!), DUHUL PĂMÂNTULUI! 

 

- SALUTARE, dragul meu AclePŸo!... Îmi pare bine că te revăd!... 

- ȘEFU - a intervenit brusc MOVILIȚA dolofană! - CHIAR ÎL ȘTII pe TIPU ăsta?!? 

- DA, PLOSCHHFYX! EU și „TIPU ĂSTA” suntem vechi prieteni! a răspuns 

imediat STĂPÂNUL CEL MARE... De altfel, acest flăcău foarte isteț, 

DE LA CARE ORICINE ARE CEVA DE ÎNVĂȚAT!, în trecut a 

SALVAT acest ȚINUT MAGIC! Și... Ce idee minunată!... DACĂ 

tot ești AICI, poate ne AJUȚI și ACUM...? 

- Cu mare plăcere!... CARE este PROBLEMA? 
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- PROBLEMA este... CHIAR ÎN FAȚA TA! a exclamat obosit DUHUL. De mult timp 

mă chinui să o distrug și NU POT!!! Situația este extrem de gravă!!! TREBUIE SĂ 

GĂSIM RAPID O SOLUȚIE, ALTFEL MIEZUL MAGNETIC AL PLANETEI VA FI 

DEPOLARIZAT!!! 

- Stai CALM prietene! am răspuns. Deși sub pământ este foarte cald, NOI trebuie să 

gândim „la rece”!... SECRETUL constă DOAR în găsirea... METODEI POTRIVITE!!! 

- Bine, dar am încercat aproape TOTUL!!! a strigat, din nou, deznădăjduit, GARDIANUL 

MAGIC! Această ROCĂ EXTRATERESTRĂ ESTE MULT PREA DURĂ! 

- Chiar așa? am întrebat retoric (pentru că deja aveam o idee!). ESTE 

MAI DURĂ (ȘI) DECÂT... DYSTROCTUM?!? 

(Evident - de la sine înțeles! - despre acest minereu extradur al stelei 

noastre, tot de la PYo am aflat!). 

- AI DREPTATE!!! Nu spune mai mult!... CUM am putut să fiu atât 

de zăpăcit...?!? 
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Mai departe nu a mai fost nevoie de alte precizări pentru că ȘEFUL CEL MARE a dispărut 

urgent ÎN PĂMÂNT... După doar câteva clipe, DUHUL a apărut cu o mulțime de cuie 

enorme, de DYSTROCTUM!... 

 

Cu mișcări agere – și foarte, foarte sigure! - STĂPÂNUL ȚINUTULUI a înfipt CEL MAI 

TARE METAL al planetei XYX în diferite zone SLABE (strategice!) ale PIETREI 

STELARE...  

La ULTIMA lovitură – când ROCA EXTRATERESTRĂ era deja „ciuruită” - plină 

de găuri! - BUCATA STELARĂ S-A SPART ÎNTR-O MULȚIME DE 

BUCĂȚELE MICI, inofensive...! 

 

VICTORIE!... YUUUUUUPIIIIII!.... 

 

DUHUL PĂMÂNTULUI 1  – PIATRA STELARĂ 0  (zerooo)!  
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STĂPÂNUL GLIEI (învingător!) s-a luminat complet la față și a zis: 

- EȘTI TARE! Încă odată, dragă AclePŸo, te-ai dovedit a fi un BUN PRIETEN și 

PROTECTOR al PĂMÂNTULUI! Îți mulțumesc!!!... 

- Cu plăcere, frate! Cu mare plăcere! am adăugat, fericit... TOTUȘI, nu te supăra, 

DACĂ tot s-au rezolvat cu bine lucrurile, te rog... 

-ȘTIU CE VREI amice!... mi-a luat vorba din gură ȘEFUL CEL MARE. Special pentru tine 

am creat un tunel până la suprafață! PLOSCHHFYX te va duce ÎNAPOI, ACASĂ!... Și nu 

uita: CHIAR DACĂ PE PĂMÂNT SE REAZEMĂ TOTUL, UNEORI ȘI EL ARE 

NEVOIE DE... UN PUNCT DE SPRIJIN!!! 
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