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Un imens soare
galben arde copacii
și dealurile. La
televizor se dă un
anunţ: „Este anormal
de cald în orașul
Merlin! Oamenii de
știinţă sunt neliniștiţi!
Ei cred că acest val de
căldură se datorează
schimbărilor climatice! Cerem
tuturor locuitorilor să ﬁe prudenţi!
Aerul este foarte uscat! Este periculos să se facă focuri în
păduri…”

1

Tom cercetează câmpia. Un
sunet de sirenă rupe tăcerea.
Nino-nino! Nino-nino! O mașină
de pompieri trece la câţiva
metri de el. Vruumm! O a doua:
Vruumm! O a treia: Vruumm! Vai!
Acolo! O lungă coloană de fum negru
se ridică spre cer. Tom își înăbușă un strigăt:
– Vai! Un incendiu! În pădurea orașului Merlin! Catastrofă!

2

Tom se gândește la vulpea Lila. Își dorește din
tot suﬂetul ca prietena lui să nu ﬁe prizoniera
ﬂăcărilor. Aleargă. Ajunge în faţa focului.
Pompierii par a ﬁ niște războinici. Parcă se luptă
cu un monstru portocaliu. Din furtunurile lor
lungi se revarsă șuvoaie de apă. Un fum negru
și gri intră în nări. Tom tușește. Își pune tricoul în
faţa gurii.

3

Un pompier strigă:
– Incendiul este enorm! Nu vom avea suﬁcientă apă în
mașini!
Căpitanul pompierilor se întoarce către râu. În ochi i se
citește teama.
– Nu mai este apă nici în râu! Este teribil! strigă Căpitanul.
Tom se uită în toate părţile. Strigă:
– Lila! Unde ești? Lila! LILA!
În acest moment apare vulpea Lila, năvălind peste
picioarele lui Tom.
– Vai! LILA! M-ai speriat!

4

Însă în ochii Lilei se citește o spaimă teribilă. Vulpea
este terorizată. Lovește cu botul în picioarele lui Tom.
Se învârte în jurul cozii. Se agaţă de pantalonul unui
pompier. Este pantalonul lui Max. Max îngenunchează.
– Ce e, drăguţo? Ce vrei să ne spui cu atâta insistenţă?
întreabă Max.

5

Lila scoate mici strigăte. Parcă ar spune: „Urmaţi-mă!
Urmaţi-mă!” și vulpea o rupe la fugă spre vâlvătaie. Se
repede spre o cărare și dispare. În urma ei, ﬂăcările se
închid ca o perdea. Max o urmează. Cu un singur gest,
se strecoară prin perdeaua de ﬂăcări. Apoi se face liniște.
Tom nu mai aude nimic. Doar zgomotul asurzitor al
focului care trosnește. Tom strigă:
– LILA! AI GRIJĂ!

6

Căpitanul se apleacă spre Tom.
– Stai liniștit, Tom! Max este cel mai bun pompier din
toata ţara! Lila este pe mâini bune! Însă nouă ne trebuie
apă! Și repede! spune Căpitanul.
La cuvintele Căpitanului, Tom își amintește brusc.
– Știu un izvor ascuns, Căpitane! Acolo, în fundul grotei!
strigă Tom.
– Ești sigur? întreabă Căpitanul.
– Da! răspunde Tom.

7

Ochii Căpitanului se înseninează.
– Vom trage furtunul până acolo! Du-mă la această sursă!
Cum te cheamă?
– Mă numesc Tom! spune Tom.
Tom și Căpitanul aleargă spre grotă.
– Căpitane! Este normal să ﬁe așa de cald în orașul
Merlin? Am auzit la televizor că…

8

Din fugă, Căpitanul îi răspunde.
– Da! Și eu am auzit informaţiile! Incendiul acesta nu este
o întâmplare, Tom! Pământul se încălzește! Au început
marile schimbări climatice! Ele provoacă valuri de căldură
ca acesta! Provoacă și furtuni, inundaţii și alte catastrofe!
Gheaţa de la poli și gheţarii din munţi sunt pe cale să
se topească! Apa din ei ajunge în mări, oceane și râuri!
Unele insule și zone de coastă riscă să ﬁe acoperite de
ape! În timp ce, pe de altă parte, dacă este din ce în ce
mai cald, anumite ţări vor deveni deșerturi!

9

Tom spune:
– Deci este adevărat? Pământul se încălzește… Se știe de
ce, Căpitane?
Căpitanul gâfâie, dar răspunde în continuare.
– Știi gazele pe care le scot mașinile noastre, avioanele,
uzinele și multe alte lucruri? întreabă Căpitanul.
– Bineînţeles că știu! răspunde Tom.
– Ei bine, acestea se numesc „gaze cu efect de seră”.
Aceste gaze se ridică în atmosferă – balonul acesta
transparent care înconjoară Pământul nostru. Și,
acolo, sus de tot, aceste gaze captează căldura
Pământului, așa cum o seră de sticlă captează
căldura soarelui pentru a face să crească plantele.
Însă noi producem prea multe gaze cu efect de
seră și pe Pământ este din ce în ce mai cald! spune
Căpitanul.
– Ia te uită, spune Tom… bănuiam eu că această
căldură nu era normală… O! Iată, acolo!
Ura! Căpitane, iată grota! Duc eu capătul
furtunului!

10

Sub ochii Căpitanului, Tom se afundă în grotă. Dispare.
Deodată, din străfunduri, într-o mie de ecouri, se aude
vocea lui Tom:
– Gata… ta… ta… ta… a… !!! Apa… pa… pa… pa… a… !!!
Căpitanul înţelege. Strigă către oamenii săi:
– ACŢIONAŢI POMPELE!!!

11

Furtunul se umple. Căpitanul strigă:
– Ura! Tom a găsit apa! Ar trebui să putem stinge
incendiul!
În aceeași clipă, Tom scoate capul din grotă. Faţa îi este
plină de pământ. Se sprijină cu coatele de sol. Se uită ﬁx
la căpitan.
– Căpitane… dacă am înţeles bine… oamenii sunt cei
vinovaţi pentru schimbările climatice?

12

După o lungă tăcere, Căpitanul spune:
– Da, Tom, noi suntem vinovaţi! Mașinile noastre,
avioanele noastre, uzinele noastre, toate împreună
produc gazele cu efect de seră.
– Așa deci… suspină Tom. Of… dar… ce pot eu să fac
pentru a evita producerea acestor gaze, pentru ca
Pământul să nu se mai încălzească?
– Ce poţi tu să faci, Tom, ca să eviţi încălzirea
planetei? Poţi să-i ceri tatălui tău sau mamei tale
să nu te mai ducă la școală cu mașina! Pentru că,
atunci când merg, mașinile produc gaze cu efect
de seră! Poţi să le ceri să mergi pe jos la școală!
Sau să mergi cu transportul în comun sau
cu bicicleta...
– Da, cu bicicleta… aș putea face asta!
spune Tom.

13

– Bine! Apoi ai putea să nu mai lași deschisă fereastra
camerei tale atunci când merge încălzirea! Pentru că
și instalaţiile de încălzire produc gaze cu efect de seră!
Trebuie să facem economii la încălzire!
– Mă rog, asta este normal… spune Tom.
– Ai să ﬁi uimit, Tom! Curentul care se strecoară pe sub
uși… Curentul care se strecoară prin ferestrele care nu se
mai închid bine… Toate acestea există! Și toate acestea
ne obligă să ne încălzim mai mult casele! Și așa apar
faimoasele gaze cu efect de seră!
– Toate aceste lucruri sunt foarte interesante! exclamă
Tom.

14

– Ce mai poţi tu face? continuă Căpitanul. Poţi să ai grijă
să stingi toate luminile de care nu este neapărată nevoie!
Pentru că electricitatea este produsă de uzine care emit
gaze cu efect de seră! Așadar, dimineaţa, înainte să pleci
la școală, să te uiţi dacă luminile din camera ta sunt
stinse!
– Așa voi face! spune Tom.
– Ce altceva mai poţi face? propune Căpitanul… A,
da… poţi să le ceri părinţilor tăi să cumpere electricitate
produsă de vânt sau de soare… acestea sunt surse de
energie regenerabile! Ele nu produc gaze cu efect de
seră!

15

Deodată, o voce groasă îl întrerupe pe Căpitan.
– AM SOSIT! strigă vocea.
Este Max, pompierul! Și vulpea Lila! Ura! S-au întors din foc!
Teferi și nevătămaţi! Apa curge în valuri! Pompierii stăpânesc
vălvătaia! Tom și Căpitanul aleargă spre Max și Lila. Max, negru
de funingine, epuizat de oboseală și de foc, are ochii umezi de
lacrimi. Zice:
– Vulpea Lila voia să salvăm... cei patru puișori ai săi!
Lila surâde. Își mângâie căpșorul de burta lui Tom.
– Deci asta era, Lila! spune Tom. Voiai să te ajutăm să…
Căpitanul pompierilor își trece mâna dreaptă prin claia de păr a
lui Tom.
– Lila voia s-o ajutăm să-și salveze copiii, Tom! Și datorită…
FLASH! O lumină puternică îi întrerupe pe toţi.
Precedat de un fotograf, Primarul orașului Merlin înaintează
către Căpitanul pompierilor. Primarul îi strânge mâna
Căpitanului. FLASH! Ce căldură, nu? FLASH! Plin de transpiraţie,
Primarul îl ridică pe Tom în braţe. FLASH! Își șterge fruntea.
FLASH!
– Bravo! spune Primarul. Datorită vouă, muncii și curajului
vostru, incendiul din pădurea orașului Merlin a fost stins! Ţin
să-mi exprim cea mai înaltă recunoștinţă... doresc să vă
decorez cu aceste medalii, iată…

16

FLASH!
Lila, Tom și Căpitanul pompierilor, care ţine în braţe cei
patru pui de vulpe, se îndreaptă către Primar. Tom spune:
– Domnule Primar… astăzi, cei patru pui ai Lilei aproape
că… o, este teribil… aproape că… și toate din cauza
schimbărilor climatice… daţi mai degrabă medalii și
decoraţii celor care au grijă să protejeze Pământul!

17

FLASH!
– A, da? Dar credeam că… Voiam să… spune Primarul,
bâlbâindu-se.
Atunci, Căpitanul pompierilor înaintează către Primar.
– Noi, pompierii, vedem că Pământul se încălzește!
Incendiul de astăzi nu este o întâmplare! Noi, oamenii,
suntem probabil responsabili! Au început marile
schimbări climatice! Noi, pompierii, nu avem nevoie de
decoraţii! Decoraţiile noastre le purtăm în inimă!

18

Spunând acestea, Căpitanul pompierilor îi strânge bine
în braţe pe cei patru puișori ai Lilei. Este prea frumos.
FLASH!
– Deci, concluzionează Tom, daţi decoraţiile pe care
le aveţi în mână celor care merg des cu bicicleta…
daţi-le celor care utilizează energia produsă de vânt
sau de soare… daţi-le celor care iau autobuzul în loc
să meargă cu mașinile lor personale… daţi decoraţiile
dumneavoastră tuturor celor care încearcă să reducă
gazele cu efect de seră! Căci ei sunt eroii!
Primarul surâde. Se apropie de Tom.
– Tom, ideea ta este minunată. Am să o pun în aplicare
imediat!

19

Incendiul a fost stins. În această dimineaţa, ziarele din
orașul Merlin publică fotograﬁile făcute cu o zi înainte.
Putem să îl vedem pe Primar, împreună cu Căpitanul
pompierilor. Apare și Max, tot un zâmbet, în faţa
mașinii sale roșii de pompieri. Se vede și Tom, obosit.
Și Lila, emoţionată. Însă fotograﬁa preferată a tuturor
locuitorilor din orașul Merlin este cea în care Lila dă de
băut celor patru puișori ai săi. Aceasta este viaţa!
Ce teamă ne-a fost!
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