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Era singur‑singurel pe insula asta. Trist, Wilbur a izbucnit 
în plâns.

Odată cu lăsarea nopţii, s‑a făcut frig. Wilbur era încă în 
faţa peşterii, sperând că tatăl său va apărea dintr‑un moment 
în altul. În spatele lui, umbrele cresc. Doar faţa îi este luminată 
de stele şi de luna plină ce tronează deasupra golfului. Un 
zgomot a ajuns la urechile lui. A aprins farurile şi a privit în 
jur. Din peşteră, s‑a auzit un sunet înfundat, ca şi cum cineva 
ar fi scrijelit o piatră: hârş, hârş, hârş!

— Cine‑i acolo? a strigat Wilbur în întuneric. Hârş, 
hârş, hârş! Te avertizez. Nu te apropia de mine! Eu... eu...

Dar nu a mai continuat. Frica l‑a făcut să 
încremenească. Din întuneric, o pereche de ochi reflecta 
lumina farurilor sale. Wilbur a închis ochii. Nu dorea să vadă 
nimic din ce va urma.

— Hei, cine eşti tu? a întrebat o voce prietenoasă. Nu 
credeam să am vizitatori azi! s‑a auzit din nou vocea a nu‑ştiu‑
cine‑vorbise. 

Wilbur a deschis încet ochii şi a dat de faţa prietenoasă a 
unui raton bătrân.

— Oho, ce frumos eşti! a spus ratonul, lovindu‑l uşor pe 
aripă. Ce fel de pasăre eşti? a vrut să ştie. Ai pene cam grele...

— Sunt un avion, nu o pasăre! a protestat Wilbur.
Ratonul s‑a scărpinat nedumerit în cap. De animalul ăsta 

nu mai auzise...



19

— Cum adică? Un lucru care poate să zboare? 
Cu degetele sale lungi, curios, ratonul l‑a pipăit în jurul 

elicei şi la şuruburi. Wilbur a început să râdă.
— Opreşte‑te! Te rog, opreşte‑te!
— Hm, interesant! a spus ratonul, continuând.
Râzând, Wilbur s‑a dat puțin în spate, apoi mai în spate 

şi mai în spate. Roata lui era acum pe marginea prăpastiei, iar 
coada, coborâtă sub buza stâncii, ameninţând să‑l tragă cu 
totul în abis.

 



Şi Wilbur spera asta. Şi își dorea ca locul de aterizare să 
fie plat. Dacă va fi denivelat rău, nu va rezista. A continuat să 
se apropie de locul de aterizare. Păsările astea sunt singura 
șansă de a afla ce a făcut furtuna cu tatăl său. A apăsat frâna și 
a coborât elevatoarele. Păsările aproape că nici nu l‑au observat. 
Nici nu e de mirare, valurile acopereau zgomotul făcut de elice.

— La o parte! au strigat în cor Wilbur și Mika.
Câteva păsări au ridicat, leneșe, privirea și, văzând ce se 

întâmplă, au dat alarma. Panica s‑a răspândit ca răsuflarea. 
Unele au luat‑o la fugă confuze, altele s‑au oprit din zbor, 
fâlfâind nedumerite, dar cele mai multe paralizaseră de frică.



— Cuiburi! a ţipat Mika îngrozit. Stau pe ouă, în cuiburi!
Dar observaţia asta a venit mult prea târziu. Roţile lui 

Wilbur atinseseră pământul stâncos. Trebuia să încerce să 
ocolească cuiburile. Acum ar trebui să‑l ajute orele petrecute 
la cursurile de slalom.  A ocolit cu dibăcie cuiburile, a frânat și 
s‑a oprit în dreptul unei crăpături. S‑a întors mândru. Se 
descurcase minunat! La școală, ar fi luat punctaj maxim. Însă 
aplauzele lipseau. Păsările zburătăcite s‑au adunat din nou, 
apropiindu‑se de el. Păreau foarte nervoase. Însă cel mai nervos 
dintre toate venea direct spre el, prin mulţime.


