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SOLUȚIA? DIGOFANY-I!!!
Iată că a venit și anotimpul cald, zyzara (n.t.: echivalentul anotimpului de vară de pe 

Terra). Soarele începe să dogorească puternic, trimițând toate viețuitoarele la umbră... 

Pe mine însă nu mă sperie deloc „temperaturile ridicate”, așa că am ales să mă relaxez 

la PESCUIT!... Fără ezitare mi-am luat undița din casă și am fugit la râu. În scurt timp 

eram direct în mijlocul APEI curgătoare... DIVIN!... Răcoarea acesteia îmi mângâia delicat 

picioarele, iar eu, cu „firul întins”, savuram măreția NATURII!... 

Din păcate, chiar în mijlocul acestui peisaj mirific s-a întâmplat... 

GROZĂVIA!!! Apele râului s-au „umflat” pe neașteptate, mărindu-și 

amețitor viteza de curgere!... Până să mă dezmeticesc – SĂ 

ÎNȚELEG despre ce este vorba! - am FOST LUAT PE SUS de 

„forța învolburată” a lichidului curgător!... 
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Nu știu câtă vreme am fost „transportat” de valurile nervoase, cert este că – la un 

moment dat! – ORIZONTUL (pur și simplu!) A DISPĂRUT!... Iar EU AM CĂZUT ÎN... 

GOOOOOOOL!!! 

... 

Am... planat clipe eterne prin aer, ca mai apoi să „aterizez” într-un fel de LAC SUBTERAN, 

cu apă călduță! După ce am înotat rapid spre o zonă de uscat din apropiere, am reușit – în 

sfârșit! - SĂ MĂ ODIHNESC și să încerc să înțeleg CE SE ÎNTâMPLASE?!?...

Ca de obicei, nu am avut timp să mă pierd în prea multe întrebări, pentru că – SUBIT! - ÎN 

CAPUL MEU S-A AUZIT O VOCE, ca un susur de izvoare: 

- Te rog, NU TE SPERIA!!!... Te afli în ȚINUTUL APEI și... 

- Staaaaaai!... CINE VORBEȘTE?!? am țipat, înspăimântat. IEȘI DIN 

MINTEA MEA!!! 

...Ei bine, atunci, pe nepregătite(!), chiar din apa care mă înconjura, A 

PRINS FORMĂ - nu prea știu cum să-l descriu! - UN...VAL mărișor 
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de lichid. Fără nicio jenă sau atenționare, acesta a sărit jucăuș aproape de mine, după 

care a... clipocit cu o voce lină, curgătoare: 

- Stai liniștit! DOAR AM COMUNICAT CU TINE!!!... Nimeni NU ARE VOIE SĂ 

„INTRE” ÎN MINTEA NIMĂNUI!!!... Clar? 

... 

Rămas fără cuvinte, am stat puțin și am studiat „arătarea” din fața mea: era (foarte) 

maleabilă, (mereu) „picurătoare” și mă privea insistent cu ochi mari, umezi și curioși... 

- TU, CINE EȘTI?!? am reușit, într-un târziu, să întreb. 

- Mă numesc TLOSSCH, cu doi de „S”! Sunt unul dintre Comandanții Gărzii de 

Apărare din ȚINUTUL APEI! 

- Eu sunt AclePŸo, din Zona Liberă a planetei XYX!... Te rog, dacă nu 

te superi, spune-mi CUM am ajuns AICI?!? 

După câteva momente de evidentă ezitare, VALUL „animat” mi-a 

răspuns (TOT TELEPATIC, dacă vă întrebați...!): 
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- CEVA RĂU s-a întâmplat SUS, la SUPRAFAȚĂ! Din cauza TĂIERILOR MASIVE, 

inconștiente, DE COPACI, din zona albiei de râu, PĂMâNTUL S-A SURPAT 

periculos!!!... Restul... îl știi! 

- Într-adevăr, PROSTIA și INCONȘTIENȚA pot duce la asemenea SITUAȚII 

TRAGICE!!! am concluzionat, speriat... Dar, CE PUTEM FACE ca să... reparăm 

problema? Ai vreun plan? 

 

- Păi... NU PREA! mi-a răspuns trist LICHIDUL telepat. RĂUL A FOST FĂCUT, 

COPACII AU FOST MASACRAȚI! Chiar nu văd ce am putea face!... Poate 

DOAR – singura speranță! - STĂPÂNUL MEU să mai... rezolve ceva! 

- Și UNDE ESTE ȘEFUL tău? am întrebat repede, curios. 

- GARDIANUL SUPREM ESTE PESTE TOT pe unde EXISTĂ APĂ!!! 

De altfel, E CHIAR AICI și ascultă – de ceva timp! - conversația 

noastră! 
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DESIGUR era momentul ca O ALTĂ... SURPRIZĂ să SE RIDICE încet din „lichidele” 

subterane, transformându-se apoi într-o MASĂ ENORMĂ DE APĂ!!!... Ați ghicit, cu 

siguranță(!), era însuși STĂPÂNUL „CEL MARE”, ȘEFUL „A TOT CE CURGE” adică, pe 

scurt: DUHUL APEI! 

- Bună, dragă AclePŸo! m-a salutat zâmbitor vechiul meu prieten... Ca să intru direct 

la subiect și să-ți răspund la întrebare: NICI EU NU AM SOLUȚII!!!... Dar, nu uita, 

suntem deschiși la ORICE sugestii!!!... Poate ne ajuți (tot) TU, cum ai făcut-o și 

data trecută...? Ei, ce zici?!? 

- EU NU AM SUGESTII...! am răspuns, cu un zâmbet enigmatic în colțul 

gurii. Cred însă că am... O SOLUȚIE!!! 

 

Instantaneu și TLOSSCH și STĂPÂNUL LUI a devenit foarte atenți! 

Apoi, într-un glas, au „clipocit” curioși: 

- PE BUNEEE?!? CHIAR AI UN PLAN?!?... 
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- DA! am zis simplu, dar hotărât. Și o să vă mirați, nu este nimic nou! Chiar NATURA 

mi-a oferit... REZOLVAREA!!! 

- Cum așa??? m-a chestionat, complet surprins, PAZNICUL ȚINUTULUI. 

- Concis spus: AVEM NEVOIE DE... DIGOFANY!!! 

- De... DIGOFANY? au îngânat, complet nedumeriți cele DOUĂ FORME DE APĂ, uitându-se 

mirați unul la celălalt. 

- DA! Repet: de DIGOFANY!... Nu sunt EI cei mai harnici CREATORI de 

ECOSISTEME, mici lumi în alte lumi?... 

- Corect! a aprobat imediat DUHUL. Dar tot nu înțeleg... CUM ne pot ajuta 

aceste... animăluțe care doar construiesc diguri, stăvilare...? 

- Să o luăm pe rând...! am început, luând aer în piept și pregătind 

șirul de precizări. ÎN PRIMUL RâND trebuie, dragă prietene, să 

strângi urgent vreo 50 de DIGOFANY care să (re)construiască 

DIGURI pe toată zona albiei, acolo unde marginea râului s-a 
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surpat! ÎN AL DOILEA RâND mai avem nevoie de ÎNCĂ 100 de DIGOFANY care 

să astupe toate canalele subterane apărute în urma surpărilor masive! Și, ÎN AL 

TREILEA RâND... 

- Te rog, oprește-te puțin!!! m-a întrerupt, destul de brusc, STĂPÂNUL CEL MARE... 

DE UNDE să „fac rost” așa REPEDE(!) de... 150 de DIGOFANY?!? 

- Îi strângi și îi aduci pe toți aici exact cum m-ai „transportat” și pe mine!!!... Îi iei pe 

un VAL, îi duci la locurile cu probleme și îi LAȘI SĂ-ȘI FACĂ TREABA...! 

- Genial de... SIMPLU!!! a murmurat bucuros GARDIANUL. 

 

- Așaaaaa...., am continuat gânditor. UNDE rămăsesem?... Știu!... Iar ÎN AL 

TREILEA RâND trebuie să arunci SEMINȚE DE COPAC în regiunile 

instabile! Astfel te asiguri că, PE VIITOR, rădăcini puternice 

vor fixa pământul!!! 

- Staaaai un pic...! a strigat, din nou, ȘEFUL. Am înțeles, treaba 
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cu DIGOFANY-i o rezolv relativ repede, DAR DE UNDE FAC ROST DE... SEMINȚE DE 

ARBORI?!? Semințele cresc în sol, NU în apă!!! 

- Așa este... DOAR pe jumătate! Să fim serioși: NU toate semințele cad pe pământ, 

UNELE „aterizează” și pe apă! TOT ce trebuie să faci este să „SPUI” APELOR curgătoare 

să ducă grăunțele la locurile cu probleme... RESTUL, în timp, ÎL VA FACE NATURA! 

- DUBLU... CORECT! a aprobat, iarăși, STĂPâNUL CEL MARE... Acum, SCUZĂ-MĂ(!), 

timpul mă presează și am o mulțime de TREBURI de făcut!!!... 

Pentru ajutorul meu prețios, DUHUL APEI a făcut o VRAJĂ PUTERNICĂ, care 

m-a trimis ÎNAPOI, LA SUPRAFAȚĂ!... Și, culmea: nu trecuseră decât 

câteva ronduri complexe, iar eu eram ACASĂ, chiar la locul meu de pescuit...! 

- MULȚUMIM AclePŸo!!! s-au auzit ușor – din „mersul” râului – vocile 

CURGĂTOARE ale prietenilor mei. 

- Pentru puțin!... am răspuns, bucuros că am mai câștigat o LUPTĂ!... 

O „bătălie” pentru NATURĂ, O VICTORIE pentru... VIITOR!
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