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Cele patru aripi
ale bunicii
Ilustrații de

OA NA ISPIR

Copiilor și părinților mei

P

e pl a neta A r r et nu era altfel decât pe
Pământ. Cu o singură excepţie: după ce împlineau
60 de ani, celor de acolo începeau să le crească aripi.
Și cu cât înaintau în vârstă, cu atât aripile lor erau
mai mari. Doar că nimeni de pe Arret nu zburase
vreodată. În afară de nişte salturi mai lungi și de
sărituri mai înalte, n-au reuşit mare lucru, deși toți
încercaseră. Legendele spuneau că ar fi existat câțiva
care au zburat, dar asta se întâmplase tare demult
şi, oricum, nu exista nicio dovadă că ar fi fost și
adevărat. În afară de câteva desene pe o stâncă.
Locuitorii de pe Arret se împăcaseră cu gândul
că aripile nu-i ajutau decât să-şi facă vânt vara,
ori să se ferească de ploaie când nu aveau
umbrelă, sau când îşi luau la revedere
şi le fâlfâiau. În rest... Ba pe unii îi
mai încurcau. La somn, la condus
maşina, la înotat. Oricum, erau
invidiați de cei mai tineri, care
abia aşteptau să le crească şi lor
aripi. Și chiar dacă nu vor zbura
cu ele, măcar se vor distra!
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Şi bunica Airelav încercase să zboare. Cam cu
10 ani în urmă i-au dat aripile. Între timp, crescuseră,
iar când își vedea nepoţii, pe Anirc şi Rodut, care
veneau în vizită, le flutura ca pe niște steaguri,
alături de cele ale bunicului Ulen.
Pe Airelav, aripile n-o încurcau decât la gătit. Doar
că asta se întâmpla destul de des, fiindcă îşi petrecea
o bună parte din timp în bucătărie. Îi făcea mare plă
cere să îşi răsfeţe nepoţii cu fel de fel de mâncăruri
despre care băieţelul Rodut spusese că erau atât de
bune, încât îţi venea să vorbeşti în şoaptă...
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Într-o zi, la sfârşitul unei mese de prânz ce se încheiase
cu celebra prăjitură Tăvălita, Anirc şi Rodut şi-au făcut
un semn, după care fata a spus:
— Buni, eu și frate-meu am hotărât: trebuie să zbori!
8

— Trebuie, scumpilor! Acuşi zbor spre dormitor, să
trag un pui de somn. Sunt ruptă de obosită. Veniți și voi?
— Nu, buni, n-ai înţeles: trebuie să zbori, pur şi
simplu.
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