
Peştele zburător
după Jack Canfield

Vara trecută, am mers împreună cu familia în vacanță, la munte. Am închiriat o cabană pe malul 
unui lac și o barcă cu motor și eram pregătiți pentru o săptămână de pescuit. În prima dimineață, 
ne-am trezit devreme, am pregătit coșul cu mâncare, undițele și aparatul de fotografiat. Mama 
și-a propus să facă fotografii aceluia dintre noi care va face o mare captură, lucru rar în familia 
noastră de pescari amatori și fără noroc. Am coborât pe malul apei, cu mari speranțe să prindem 
peștele cel mare. Nici nu bănuiam cât de mare avea să fie captura noastră din ziua aceea.

Dimineața era însorită și luminoasă. Împrejurimile lacului erau acoperite cu pini de un verde 
închis, iar suprafața liniștită a lacului oglindea coroanele lor uriașe.

Ne-am dus cu barca pe lac cât mai departe de bărcile altor pescari. După ce am ancorat, ne-am 
instalat undițele pe cinci direcții diferite. Pe urmă, am desfăcut pachetul cu mâncare, am împărțit 
bunătățile și am început să ne relaxăm.

– Nimic nu-i mai plăcut ca o zi liniștită pe lac, zise tata savurându-și gustarea. Unchiul vostru,
Matei, zicea cândva: „Familia care pescuiește împreună, rămâne împreună.” Ce zi minunată!

După o vreme, ne-am dat seama de ce în partea aceea de lac nu era aglomerație: pentru că 
nu era pește.

– Hei, dar cum se face că mai mereu ne alegem acea parte de lac unde nu prindem niciodată
nimic? întrebă fratele meu, Emi.

– Aveți răbdare, prindeți voi ceva până la urmă! încercă mama să ne încurajeze.
– Ar fi drăguț să prindem ceva suficient de mare pentru o familie de cinci persoane, zise cu un

zâmbet ironic fratele meu, Călin. Am să aștept, totuși, până când peștii aceia mari se vor așeza la 
rând să înhațe momeala...

Fu întrerupt de zgomotul puternic al unui avion. Mama strigă, acoperind zgomotul motorului:
– Ia uitați-vă, începe să devină pasionant! Un hidroavion va coborî pe lac!
– Ba nu, Taisia! Pilotul are probleme! strigă tata.
Tata avea dreptate. Avionul despre care mama credea că va pluti pe lac era de fapt un avion 

care trebuia să aterizeze forțat, iar pilotul alesese lacul unde eram noi! În câteva secunde, avionul 
căzu pe burtă, de parcă era o ghiulea uriașă de tun. 

Tata, care și-a dat seama de la bun început că pilotul avea probleme, a încercat imediat să 
pornească motorul bărcii noastre. Barca smuci înainte, încurcând toate undițele. Zburau în toate 
părțile cârlige de undiță de parcă eram într-un film comic. Ne puseserăm cu toții în mișcare cu 
mare viteză în timp ce părinții noștri ne strigau tot felul de comenzi:

   Citește cu atenție textul de mai jos!
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– Nu vă panicați! Nu stați în picioare! Strângeți-vă firele de undiță! Haideți, așezați-vă! Scoateți
vesta de salvare! Hai să mergem! Dați-i drumul! Este o urgență!

Tata acceleră motorul la turație maximă. Nu era nevoie să parcurgem decât câteva zeci de 
metri, dar parcă dura o veșnicie. Îl vedeam pe pilot. Se urcase pe aripa avionului, pe când acesta 
se scufunda cu botul în jos și cu coada îndreptată în sus. Stătea șocat pe aripa avionului cu o valiză 
veche de culoare cafenie în mână și aștepta să venim în ajutorul lui. Părea atât de calm, cum 
stătea acolo, de parcă aștepta autobuzul în stație.

Când am ajuns, în sfârșit, în apropierea lui, Călin luă o vestă de salvare și i-o aruncă în apă. 
Avionul se scufundase deja. Pilotul se agățase de valiză, de parcă de ea ar fi depins viața lui. Părea 
să nu poată înota și încerca din răsputeri să ajungă la vesta de salvare care era la doar un metru și 
ceva de el. După mai multe încercări, mama și tata îl înhățară pe pilot de găicile pantalonilor și îl 
ridicară în barcă. Era acum în siguranță.

– Doamne... Vă mu... mulțumesc! bolborosi pilotul, cu fața înghețată de spaimă. Vă mulțumesc...
Mă cheamă Vili. Vili Yung... Zbor de peste 40 de ani... Se poticni. 

– Salut, eu sunt Mihail, iar ea e soția mea, Taisia; copiii noștri: Meda, Emi și Călin, spuse tata,
încercând să-i dea pilotului răgaz să-și vină în fire.

– Mi-am dat seama că am probleme cu motorul și mă așteptam să mă prăbușesc, așa că am
încercat să cobor pe lac. Acum vreo doi ani, un alt pilot a aterizat forțat în pinii aceia frumoși 
declanșând un mare incendiu în pădure. Nu voiam să pățesc la fel! rosti Vili cu vocea tremurândă. 
Nu știu ce m-aș fi făcut fără voi. Eram atât de îngrozit că nu știu dacă aș fi fost în stare să înot. Slavă 
Domnului că ați fost aici să mă salvați!

Odată așezați în barcă, tata s-a grăbit să-l ducă pe pilot la mal ca să-l dea în grija medicilor. Deși 
timpul de închiriere a bărcii încă nu ne expirase, am predat-o mai devreme pentru că, așa cum a 
zis și tata, cred că pentru astăzi „am pescuit destul”. 

Ne-am luat rămas bun și, pentru că se adunase deja prea multă lume, ne-am hotărât să ne 
dăm la o parte din drum, să ne îndreptăm spre cabană și să ne încheiem ziua.

– Sunt tare mândru de voi, copii! V-ați descurcat de minune în condiții dificile, ne-a spus tata,
iar fața îi radia de mândrie.

– Ce învățăminte trageți voi din ce ați trăit astăzi? ne-a întrebat mama.
– Că iar am fost în partea de lac fără pești, dar de data asta a ieșit bine, răspunse Emi, sfios.
– Am învățat cât este de important să fii pregătit întotdeauna să faci față unor situații de forță

majoră, adăugă Călin.
– Şi apoi, nu se știe niciodată când e nevoie de tine ca să ajuți pe cineva, le-am spus eu. Ne

aflam acolo cu un rost. Eram singurii oameni din partea aceea a lacului. Pilotul era atât de speriat 
încât nici nu era în stare să înoate. Dacă ne-am fi dus în partea aglomerată a lacului, nu aveam 
cum să ajungem la timp la el ca să-l salvăm.

În seara aceea, am văzut la știri un reportaj cu prăbușirea avionului lui Vili. În mod cu totul 
neașteptat, mama reușise să facă și ea o fotografie impresionantă lui Vili care stătea pe aripa 
avionului, chiar cu puțin înainte de a ajunge noi la el. Mama a dat fotografia la ziarul local, care a 
apărut în dimineața următoare pe prima pagină.

Ne-am propus să punem în ramă acea fotografie cu „marea captură”, ca să ne păstreze vie 
amintirea acelei zile. 

Nu am făcut o fotografie cu un pește, ci una cu un pilot pe care l-am pescuit - acesta fiind cel 
mai mare pește zburător pe care l-a văzut vreodată cineva!
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Rezolvă cerinţele următoare!
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cine și-a propus să facă fotografii celui care va face o mare captură la pescuit?
A. Călin
B. mama
C. tatăl
D. unchiul

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Unde a ancorat familia barca pentru a pescui?
A. în apropierea avionului prăbușit
B. în partea aglomerată a lacului
C. cât mai departe de bărcile altor pescari
D. pe malul lacului

Încercuieşte litera corespunzătoare variantei care completează enunţul.
Pilotul se agăţase de valiză, de parcă ....
A. aştepta autobuzul în staţie.
B. de ea ar fi depins viaţa lui.
C. era într-un film comic.
D. era o ghiulea uriaşă de tun.

Încercuiește litera corespunzătoare seriei care conține numele membrilor din familia de 
pescari amatori.
A. Matei, Taisia, Meda, Emi, Călin
B. Mihail, Taisia, Meda, Emi, Călin 
C. Mihail, Taisia, Meda, Emi, Vili
D. Mihail, Taisia, Meda, Vili, Călin

Citește propoziţiile de mai jos referitoare la evenimentele din povestire.

1. Familia s-a îndreptat cu barca spre avionul prăbușit.
2. Un avion a aterizat forţat în mijlocul lacului.
3. Întorși în cabană, membrii familiei au discutat despre întâmplarea de pe lac.
4. Pilotul avionului a mulțumit familiei care l-a salvat de la înec.
5. Membrii familiei se aflau cu barca pe lac, la pescuit.

Încercuieşte litera corespunzătoare ordinii corecte a evenimentelor în povestire.
A. 3, 1, 5, 2, 4;
B. 3, 5, 1, 4, 2;
C. 2, 4, 1, 5, 3;
D. 5, 2, 1, 4, 3.
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Limba şi literatura română

Realizează corespondența dintre personaje și fapte, unind cu o linie numele fiecărui 
personaj și enunțul care face referire la acesta.

• A aruncat în apă vesta de salvare.
Călin • • S-a urcat pe aripa avionului.
Mihail • • A accelerat motorul la turaţie maximă.
Taisia • • A aterizat forţat între pini declanşând un mare incendiu în pădure.
Vili • • A dat fotografia cu Vili la ziarul local.

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce a închiriat familia o barcă cu motor?
A. Pentru a fotografia împrejurimile lacului.
B. Pentru a pescui pe lac.
C. Pentru a salva pilotul avionului prăbușit în lac.
D. Pentru a se plimba pe lac.

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cărui personaj, aflat în situațiile de mai jos, i se potrivește proverbul „Omul cu răbdarea 
trece chiar și marea.”?
A.  Lui Călin, când și-a propus să aștepte până când peştii cei mari se vor aşeza la rând să 

înhațe momeala.
B. Pilotului, când îi aștepta șocat pe cei din barcă să îl ajute.
C.  Pilotului, când încerca din răsputeri să ajungă la vesta de salvare care era doar la un metru 

şi ceva de el.
D. Tatălui, când s-a grăbit să-l ducă pe pilot la mal ca să-l dea în grija medicilor.

Înlocuieşte titlul „Peştele zburător” cu un alt titlu potrivit, folosind cuvinte pe care le 
regăseşti în text.

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care cuvânt crezi că descrie cel mai bine starea copiilor când au pornit să-l salveze pe Vili?
A. bucurie
B. curozitate
C. indiferenţă
D. teamă
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Completează numele personajelor, pe spaţiile libere.
Cui aparţin replicile?
A. Aveţi răbdare, prindeţi voi ceva până la urmă! (.............................)
B.  Este important să fii pregătit întotdeauna să faci faţă unor situaţii 

de forţă majoră.               (.............................)
C. Nu se ştie niciodată când e nevoie de tine ca să ajuți pe cineva. (.............................)
D. Pilotul are probleme! (.............................)

Citește enunțurile de mai jos.
Pentru fiecare dintre acestea, încercuieşte cuvântul Adevărat, dacă enunţul este adevărat 
şi cuvântul Fals, dacă enunţul este fals.

A. Deși nu au prins peștele cel mare, la sfârșitul zilei, membrii famili-
ei se simțeau mulțumiți.

Adevărat Fals

B. Cel mai important mesaj al acestei povești este că pescuitul cu 
barca pe lac este foarte periculos.

Adevărat Fals

C. Proverbul potrivit pentru această poveste ar putea fi „Socoteala 
de acasă nu se potrivește cu cea din târg.”

Adevărat Fals

Care este personajul pe care îl simpatizezi? Precizează un motiv pe baza textului dat.
Personajul pe care îl simpatizez este , pentru că

Ce răspuns i-ai fi dat tu mamei la întrebarea „Ce învăţăminte tragi din ceea ce ai trăit astăzi?” 

Gândeşte-te la copiii din povestire și la întâmplările pe care le-au trăit în vacanța lor la munte.
Redactează un scurt text de 6 rânduri în care să relatezi de ce ți-ar plăcea să fii sau să nu fii în 
locul unuia dintre ei. Folosește două sau mai multe elemente găsite în text pentru a ne convinge.
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