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PRESIUNE MARE!
Ufffff, ce căldură!... La fiecare sfârșit de rond plat (n.t.: aici AclePŸo se referă 

lUNIlE de vară, lunile de ZYZARA - xyxidic vorbind!) eram ca într-un cuptor. Dar – ca 

și cum „fierbințeala” anotimpului nu era de ajuns! - fix în această perioadă, bunicul a avut 

pentru mine o... misiune „de importanță capitală”!!! 

„Te rog – îmi spunea bătrânul – trage... o fugă până în deșertul BANGARRA și adu-mi niște 

CRISTALE (de) TSUSCHKKA! Știi bine că DOAR în acest răstimp apar ȘI 

POT FI CULESE!... Iar fără ele NU POT să prepar niciun medicament... Nu 

pot să mă pregătesc pentru anotimpul rece... Nu pot să fac mai NIMIC...!” 

Într-adevăr, întinderea de nisip nu era foarte departe de noi, așa că 

nu am mai stat pe gânduri și în câteva ronduri complexe (n.t.: ore 

terestre) de mers vioi am ajuns la... destinație. 

Deși nu era un... PUSTIU prea mare, locul numit BANGARRA era 
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plin de capcane: soluri mișcătoare (și... mușcătoare!), viețuitoare veninoase, plante cu țepi 

ascuțiți și cu fructe otrăvitoare... Pentru MINE însă, toate cele enumerate mai sus nu 

mai reprezentau pericole, pentru că înțeleptul meu PYo – DE MIC! - mă învățase 

toate SECRETELE SUPRAVIEȚUIRII în astfel de întinderi uscate, nisipoase... 

Ei bine – cum vă spuneam! - pentru că AVEAM EXPERIENȚĂ(!) și știam exact UNDE SĂ 

CAUT, în scurt timp rucsacul meu era plin „ochi” de CRISTALELE TSUSCHKKA... Eram 

bucuros!... Lucrurile au mers „ca unse”; terminasem repede și deja eram pregătit să mă 

întorc acasă... 

TRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSC!!!... 

KAAAAAAAAAAAAAAABOOOOOOOOOOOOOOUMMMM!!!... 

NU O SĂ VĂ VINĂ SĂ CREDEȚI!... Pământul – IAR! - s-a... 

DESPICAT brusc, iar din el – de data asta! - a început SĂ CURGĂ 

LAVĂ FIERBINTE!!!... Care, amețitor de periculos(!) se îndrepta 

încet, dar sigur, spre mine!!! 
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Complet șocat – dar, slavă Celei Care Veghează, cu instinctul de conservare (foarte) 

treaz! - m-am întors rapid și am luat-o la sănătoasa... Picioarele mele – săracele! -, speriate 

de „amenițarea clocotită”, ALERGAU SINGURE, ducându-mi trupul cât mai departe de 

pericol! 

...Nu (mai) știu cât am gonit... Un fapt însă mi-l amintesc clar: când m-am oprit din 

alergare, AERUL era CALD, iar CERUL devenise NEGRU, amenințător, plin de 

fum!... M-am uitat în toate părțile, ca să-mi dau seama UNDE SUNT?!?... După mai multe 

priviri atente am concluzionat: eram – ÎNCĂ! - în pustiul BANGARRA!!!... Totuși, 

CEVA ÎL SCHIMBASE(!), CEVA îl transformase într-un loc groaznic, unde 

totul era... PREA FIERBINTE!!! 

Situația... clocotea la maximum!... În apropierea mea, fulgii de pucioasă și 

fum „dansau” nebunește, încălzind atmosfera... 

DEODATĂ – șocant și neașteptat! - s-a întâmplat ceva ȘI MAI 

CIUDAT: chiar lângă mine „ploaia de foc” a ÎNCEPUT SĂ CAPETE... 
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CONTUR(!), scoțând la iveală o... ARĂTARE bizară!!! Nemaiîntâlnita „ființă” avea OCHI, 

NAS și GURĂ, iar „părul” acesteia flutura încet, cu flăcări arzătoare... 

- EU sunt ARRCH! Cu doi de „R”! TE ROG, vino cu mine! NU E VREME DE PIERDUT!!! s-a 

prezentat, din fugă, FORMA „fierbinte”. 

...După câteva momente de buimăceală, cu multe sentimente – și întrebări! - contradictorii 

(de genul: „DE CE toate mi se întâmplă NUMAI MIE?!?”), am strigat – fără să vreau! - 

cu o voce ascuțită: 

- NU MĂ MIȘC DE AICI! Vreau SĂ ȘTIU ce se întâmplă?!? 

- Stai liniștit...! O să-ți explic TOTUL – a răspuns împăciuitor „nou meu amic cu 

părul de foc” -, dar TREBUIE să plecăm! Zona aceasta NU ESTE SIGURĂ!... 

...Fără alte discuții ne-am îndepărtat – urgent! - de locul „incendiar”. 

Apoi – după o lungă perioadă de mers alert! - ne-am oprit. Aerul 

nu mai era... clocotitor și, în sfârșit, puteam să respirăm mai ușor! 

Puteam să ne odihnim... 
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... 

- A fost O RUPERE AGRESIVĂ A UNEI PLĂCI CONTINENTALE! a spus ARRCH, 

răspunzând la întrebările mele – încă! - nerostite. CUM AI VĂZUT, s-au creat și 

câteva (mini)cratere de vulcan, care au fost scoase FORȚAT la suprafață de uriașa 

PRESIUNE DE SUB PĂMÂNT!... 

- Bine, dar deșertul BANGARRA NU A FOST NICIODATĂ ZONĂ CU RISC DE 

CUTREMUR! Din contră, bunicul meu a zis că este „cea mai liniștită mare de nisip”!!!... 

- Este foarte corect, dragă...? Scuză-mă... Nu ți-am reținut numele...? 

- AclePŸo! Din Zona Liberă a planetei XYX! 

- Este corect, dragă AclePŸo, din Zona Liberă! a repetat FLACĂRA VIE. Aici 

este marea PROBLEMĂ: practic ce ai văzut tu NU TREBUIA SĂ 

SE ÎNTÂMPLE NICIODATĂ!!! Într-un fel necunoscut, ȚINUTUL 

FOCULUI s-a... MUTAT, a „erupt”(!), în această zonă pustie!... Și, 

momentan, NU POT să-mi dau seama CARE a fost cauza!?! 
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- Staaai! Stai o clipă! am intervenit cu vocea pierdută... Vrei să spui că ȚINUTUL 

FOCULUI, care este în jumătatea din STÂNGA a planetei, ACUM s-a... ÎNTINS 

puțin și în cealaltă JUMĂTATE?!? 

- Din păcate, DA! a răspuns trist ARRCH. 

- Și... CE ESTE de făcut? am întrebat înspăimântat. 

- Păi, ÎN PRIMUL RÂND(!) ar trebui SĂ LIMITĂM efectele care au apărut AICI, ÎN 

DEȘERT... Și, ÎN AL DOILEA RÂND, să mergem în ȚINUTUL FOCULUI ca să aflăm 

CARE A FOST CAUZA acestei groaznice anomalii!!!... 

- De acord! Eu te pot... susține cu ceva? am întrebat, dornic să dau o mână de 

ajutor. 

- DA! Mă poți ajuta!!! a răspuns repede interlocutorul meu. DETECTEZ 

în ghiozdanul tău multe MINERALE (de) TSUSCHKKA!... Dacă 

aruncăm CÂTE UN CRISTAL în fiecare (mini)crater apărut AICI, în 

BANGARRA, acestea VOR ÎNGHEȚA instantaneu!!! 
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- Serios?!? am exclamat încântat. Nu știam acest lucru... 

- PE BUNE! a confirmat FLACĂRA jucăușă. MAI MULT, de aceea avem MARE NEVOIE 

DE TINE, pentru că NOI, TOATE ființele FOCULUI, NU PUTEM ATINGE aceste 

„PIETRE SACRE”... Cine intră în contact direct cu ele se transformă în... GHEAȚĂ!!! 

Zis și... ACȚIONAT!... Adică, după multă goană și transpirație (la propriu!), toate 

(mini)gurile de vulcan din BANGARRA au FOST ÎNGHEȚATE! Zona Liberă a 

planetei XYX era – cel puțin, momentan! - salvată!!! 

...Dar, cum lucrurile sunt întotdeauna legate, trebuia să ajungem rapid și în 

ȚINUTUL FOCULUI!... 

- Te rog, ia un alt CRISTAL de TSUSCHKKA și lipește-l de corpul tău! m-a 

atenționat ARRCH. Numai așa vei fi protejat de căldura dogoritoare din... 

TĂRÂMUL ARZĂTOR! 

Nici nu am apucat bine să fac ce mi-a zis noul meu amic, că FLACĂRA 

VIE a rostit un descântec bizar - O VRAJĂ: PARCSYCTATY 
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TRANSVYVERE! - care ne-a dus direct la... destinație! Iar acolo cel care ne-a „primit” - 

și a făcut „oficiul de gazdă”! - a fost însuși DUHUL FOCULUI!!! 

- ARRCH!!! a „răsuflat” puternic ȘEFUL. Ți-am zis de o mie de ori: NU AI VOIE să-ți aduci 

AICI prietenii!... DAR, stai puțin... AclePŸo, amice, TU EȘTI?!?... 

- DA, chiar EU! am răspuns bucuros... Îmi pare bine să te revăd!!! 

- STĂPÂNE – a strigat intrigat FLACĂRA jucăușă -, chiar îl cunoști pe AclePŸo?... 

SUUUUPER!... Pentru că EL ar putea fi SOLUȚIA problemelor noastre!... 

- Cum așa?!? a întrebat foarte mirat (și, brusc, foarte atent!) GARDIANUL 

SUPREM. 

- Păi – a explicat MICUȚA VÂLVĂTAIE – prietenul nostru comun mai are în 

rucsacul lui ÎNCĂ ZECE CRISTALE de TSUSCHKKA!... 

- NU prea înțeleg...? a zis, nedumerit, STĂPÂNUL CEL MARE. 

- ȘEFU – a continuat MICA ARĂTARE ARZĂTOARE – după câte îmi 

dau eu seama IAR avem SUPRA-ACTIVITATE la TOȚI VULCANII 
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din ȚINUT!... Dacă ÎNGHEȚĂM măcar DOI „aruncători de lavă” PRESIUNEA VA 

SCĂDEA și lucrurile vor (re)intra în normal... 

- Bravo ARRCH! Ce INSPIRAȚIE!... Să trecem IMEDIAT la treabă!... AclePŸo, te rog, 

faci TU onorurile...? 

Ca și înainte, (tot) EU a trebuit să arunc MINERALELE MINUNE în vulcani!... 

Efectul a fost (ca data trecută!)... de GHEAȚĂ!!!... Iar după câteva ronduri 

simple, PRESIUNEA A DISPĂRUT și, odată cu ea(!) și ploaia „neagră”...  

VICTORIIIIE!...  

Echilibrul era restabilit!!!... Problemele fiind – cu succes! - REZOLVATE! 

Evident că ÎNAPOI la SUPRAFAȚĂ tot ARRCH m-a... TELEPORTAT, dar 

NU ÎNAINTE ca prietenul meu, DUHUL FOCULUI (printr-o NOUA 

VRAJĂ!) să-mi (re)umple rucsacul cu CRISTALE de TSUSCHKKA!... 

(Cine se scoală de dimineață, NU TREBUIE să se „joace” 

niciodată cu... FOCUL!)
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