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Catapulta spaţială

Costumul spaţial era bun, testul fusese de mare succes.
Șoricelul putea să respire la fel de bine în spaţiu, ca și sub apă. Dar 

pentru peștișorul din acvariu testul probabil că fusese șocul vieţii lui. 
Următoarea misiune era mult mai complicată. 
— Oare cum poate zbura cineva la o asemenea înălţime – să 

decoleze de pe Pământ și să zboare până la Lună? Cu balonul? Cu 
avionul? 

Zile la rând, întrebarea aceasta nu-i dădu pace. Poate că ar 
funcţiona cu o praștie mare? Sau cu un fel de catapultă? Mai făcu o 
schiţă. 

— Am nevoie de un recipient solid de metal. Și de multe benzi 
de cauciuc... sau așa ceva. 



Își dădu seama că era mai simplu decât crezuse. Tot ce trebuia să 
facă era să adapteze un ceas deșteptător și să facă rost de o pereche 
de dresuri. Cât ai bate din palme își ocupă locul în interiorul noii 
sale capsule spaţiale, pregătit pentru primul test de zbor. 







Cu o smucitură rapidă, șoricelul trase dispozitivul de start. 
Boing! Dresurile elastice se întinseră la maxim și îl catapultară 
pe pilot și capsula sa spaţială în înaltul cerului. Viteza era 
ameţitoare. Acceleraţia îl înfundă cu totul, în scaun, pe șoricel. 

— Zbooorrr! ţipă el, deși nu avea nici cea mai mică idee în 
care parte era susul și în care josul. 

Capsula spaţială formă un semicerc larg pe deasupra coșurilor 
de pe acoperișuri. Dar, inevitabil, aceasta începu să piardă din 
forţa dinamică. 

— Oh, nu... M-am oprit din zbor? Cad la pământ! strigă 
șoricelul exasperat. 

Cu un ultim efort, se aplecă în faţă și trase de o sfoară. Se auzi 
un vâjâit asurzitor și o pânză de culoare albă se deschise brusc 
în partea din spate a ceasului deșteptător, făcând plonjarea ceva 
mai lină. 










