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Șl DE STAT IN REGIUNEA BUCUREȘTI

Bine ați venit In Furculețti t

Intîlnirea tovarășilor Nioalae Ceaușescu, Chlvu 
Stoica, Alexandru Birlădeanu, Alexandru Drăghid, 
Iosif Banc ți Manea Mănescu cu oamenii muncii 
din regiunea București a prilejuit momente de 
emoționante manifestări ale dragostei, devotamentu
lui și recunoștinței față de conducerea de partid 
și de stat. La Videle, Turnu Măgurele, Alexandria, 
Giurgiu, Oltenița și In alte raioane, tineri și vîrst- 
nici, locuitori ai acestor bogate și străvechi melea
guri i-au intimpinat pe oaspeți într-o atmosferă 
însuflețitoare, înfățișînd cu mândrie conducerii țării 
roadele muncii, planurile lor de viitor, minunata 
perspectivă ce se deschide agriculturii, industriei, 
științei și culturii din această parte a țării.

Cuprinsă între dealurile subcarpatice și Dunăre, 
regiunea București este principalul grînar al țării. 
Ponderea pe care o dețin unitățile agricole din 
regiune în formarea fondului de cereale al statului 
este de 25—30 la sută la grîu, porumb și floarea- 
soarelui, 20 la sută la legume, 10—15 la sută la 
carne și lapte, 56 la sută la orez. Dar în anii 
puterii populare, în cuprinsul regiunii au luat 
ființă un mare număr de uzine și fabrici, schele 
petrolifere, s-au înălțat construcții social culturale 
și locuințe, transformînd din temelii viața și preo
cupările oamenilor. In raionul Videle, Ia Clejani, 
s-a născut și s-a dezvoltat în numai șase ani un 
important bazin petrolifer al țării care în prezent 
dă peste 30 la sută din producția de țiței a 
României. Turnu Măgurele a devenit o nouă cetate 
a chimiei, una din cele mai mari de acest fel 
din țară care, în final, va produce anual 400 de 
mii de tone de îngrășăminte compuse granulate, 
300 de mii -de tone de acid sulfuric, 500 de mii 
de tone amoniac, 500 de mii de tone de uree și 
importante cantități de alte produse chimice. De 
la un modest atelier de construcții și reparat 
bărci pescărești, la Oltenița s-a dezvoltat un mare 
și modern șantier naval care, în mai puțin de un 
deceniu, a construit nu mai puțin de 61 tipuri 
de nave fluviale și maritime. De curînd, tot la 
Oltenița s-au început lucrările celei mai mari fila
turi de bumbac și fire sintetice din țară. O altă 

întreprindere modernă de textile capabilă să dea 
o producție anuală de 50 milioane m.p. țesături 
de bumbac va fi construită la Giurgiu.

Exemplele, firește, ilustrează doar în mică parte 
rezultatele și perspectivele de dezvoltare a industri
ei noastre socialiste în regiunea București. Este 
cit se poate de grăitor faptul că actualul cincinal 
prevede construirea aici a peste 20 de noi obiective 
industriale.

Intîlnirea conducătorilor de partid și de stat 
a prilejuit totodată scene emoționante 
în care au fost evocate momente din 
zbuciumata istorie a poporului nostru. 
.....Lupta de la Călugăreni, unde Mihai 
Viteazul cu o mină de viteji a reușit să 
zdrobească armata de cîteva ori mai 
puternică a Iui Sinan Pașa, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se înscrie 
printre bătăliile mărețe pentru indepen
dență, pentru apărarea ființei naționale, 
care au jalonat istoria poporului 
nostru.La Islaz, pe cîmpia de pe 
care s-a înălțat cu îndrăzneală stin
dardul libertății, dreptății și al frăției 
poporului român a fost evocat unul din 
momentele revoluției din 1848.

Comuna Furculești. raionul Alexan
dria, este cunoscută nu numai ca o 
așezare de oameni gospodari care în 
anii puterii populare, o dată cu conso
lidarea cooperativei agricole cunosc o 
viață demnă, mereu mai prosperă, ci și 
pentru că de aici s-au ridicat în 1907 
țăranii la răscoală, pentru pămînt, 
dreptate socială și un trai mai bun. 
Intîlnirea cu veteranii răscoalei în 
frunte cu Petre Geantă a fost emoțio
nantă. „Am venit aici, toți cîți ne 
vedeți, cu tîmplele albe, uitînd o clipă 
de povara anilor pe care o ducem în 
spate, — a spus Petre Geantă, — să vă 
mulțumim și, prin dumneavoastră, să 
mulțumim cu adîncă recunoștință parti
dului comunist, pentru că, cinstind și

Citiți in pag. a 3-a

Chimia 
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Cei 300 de coriști participant! la co ncerzul organizat de societatea Astra la 
24 ianuarie 1938. In primul rind, imaginea din mijloc — absolvenți ai 

cursului de dirijori pentru corurile sătești din Țara Oltului

în ultima vreme au avut loc nume
roase dezbateri — atît în presă cît 
și în cadrul unor consfătuiri — cu 
privire la manifestările artistice de 
amatori, la fenomenul amatorismului, la 
perspectivele lui. Păreri diverse, su
gestii, propuneri menite să ajute la 
îmbunătățirea muncii într-un aseme
nea domeniu bazat pe participarea be
nevolă a maselor, la viața artistică a 
satului.

Dintre toate problemele discutate, cea 
căreia trebuie să i se acorde o primă 
importanță este ridicarea calității in
terpretative a spectacolelor și concer
telor de amatori, pentru ca acestea să 
satisfacă cît mai deplin exigențele ar
tistice actuale ale publicului prezent 
în sălile căminelor culturale sau case
lor de cultură. Realizarea acestui dezi
derat — în condițiile pătrunderii pe 
scară tot mai largă la sate a televizoru
lui și filmului — depinde într-o foarte 
mare măsură de pasiunea și pregăti
rea instructorului care este figura 
centrală în obținerea calității unui spec
tacol de amatori și spre care trebuie 
îndreptată atenția tuturor factorilor 
chemați să organizeze acțiuni de îmbo
gățire continuă a cunoștințelor de 
specialitate ale acestuia.

Se știe, de pildă, că mișcarea corală 
de amatori din România are o veche 
tradiție, de care se leagă și numele 
unor înaintași de seamă ai muzicii 
corale : Ion Vidu, Ciprian Porumbescu, 
Gh. Dima etc. Sărbătorirea unor coruri 
care au împlinit mai multe zeci de 
ani de activitate de la înființarea lor, 
cum sînt cele din Chizătău, Lugoj, 
Săliște, Sibiu, Poiana-Sebeș, Domnești- 
Argeș și multe altele de pe întinsul 
țării, mai cu seamă în Transilvania 
și Banat, constituie o dovadă elocventă 
a dăruirii dirijorilor care s-au perindat 
și au condus aceste coruri în decursul 
anilor, de obicei aceștia fiind învățătorii 
care terminau normala și își începeau 
apoi activitatea lor de „apostolat" în 
sat, devenind și animatorii vieții muzi
cale corale sătești. încă din acele vre
muri, la Lugoj s-au pus bazele unor 
cursuri speciale cu dirijorii sătești, 
dezvoltîndu-se aici o adevărată școală 
obștească de dirijori. Asemenea iniția
tive aparținînd unor învățători și pro
fesori entuziaști și cu dragoste pentru 
arta corală, pentru răspîndirea ei la 
sate, au existat și în alte părți ale 
țării.

în 1936, bunăoară, profesorul Iorgu 
Sandu — azi directorul Școlii populare 

de artă din Sibiu—inițiază, cu sprijinul 
vechii societăți Astra-Făgăraș, un 
curs cu dirijori de cor, la care partici
pă peste 20 de învățători din satele din 
împrejurimile Făgărașului. Mai tîrziu 
cu doi ani, la 24 ianuarie 1938, aceeași 
societate organizează un mare concert 
al corurilor sătești la care participă 
300 de coriști aparținînd celor 8 coruri 

din satele Șercaia, Drăguș, Sona, Vene
ția de Jos, Săvăstreni, Iași, Feldioara 
și Comana de Jos, toate din Țara 
Oltului și ai căror dirijori au urmat 
cursul pentru pregătirea conducătorilor 
de coruri despre care aminteam mai 
sus.

Asemenea acțiuni întreprinse pe linia 
ajutorării dirijorilor de la sate, cu mulți 
ani în urmă, sporadice și datorate mai 
cu .seamă unor entuziaști, au căpătat 
azi, în condițiile socialismului, o formă 
organizată de stat, manifestată îndeosebi 
prin învățămîntul artistic de masă des
fășurat în cele 23 de școli populare de 
artă, precum și prin alte forme meto
dice (consfătuiri, seminarii, cursuri, 
studioul artistului amator etc.) menite 
să îmbogățească cunoștințele de specia
litate nu numai ale dirijorilor ci și 
ale altor categorii de instructori sătești 
(pentru teatru, brigăzi artistice, dansuri 

populare). In aceste zile, în multe re
giuni, școlile populare de artă, în co
laborare cu casele regionale ale creației 
populare, au deschis etapa de vară a 
cursurilor cu instructorii artistici de 
la sate pe specialitățile : dirijat, regie, 
teatru și brigăzi artistice, coregrafie. 
In prezent, la Craiova, frecventează 
aceste cursuri 180 de instructori re
crutați din satele regiunii Oltenia, iar 
la Sighetul Marmației circa 120 de 
instructori veniți de pe întinsul Mara
mureșului ascultă lecțiile de specialitate 
predate de profesori și oameni de artă 
cu o înaltă pregătire. Situații asemănă
toare sînt și în regiunile Ploiești, Cluj, 
Galați și altele care își vor deschide 
cursurile în zilele ce urmează. în cadrul 
acestor cursuri, instructorii au posibili
tatea să-și perfecționeze cunoștințele 
lor de specialitate atît în cadrul expu
nerilor teoretice, cît și al aplicațiilor 
practice realizate cu prezentarea de 
către cele mai bune formații de amatori 
sau profesioniste a unor spectacole și 
concerte-lecții, însoțite de discuții în 
prezența oamenilor de specialitate.

N. NISTOR 
directorul Casei centrale 

a creației populare

PIESE ÎNTR-UN ACT

„VIZITA LA MALU"

DISCURI NOI

MUZICĂ POPULARĂ

...„Nu există canoane pentru teatrul 
de amatori"... Cuvintele de mai sus 
aparțin lui Paul Everac și se află in 
introducerea la noua sa piesă Vizita 
la Malu scrisă pentru formațiile de 
teatru amatoare Ele, ca de altfel în
treaga introducere, reflectă in bună mă
sură concepția cunoscutului dramaturg 
că teatrul, indiferent dacă este vorba 
de cel profesionist sau de cel practicat 
de amatori, trebuie să fie un teatru 
de o înaltă ținută, că pentru mișcarea 
teatrală de amatori trebuie puse la în- 
demină piese de o mare valoare ar
tistică și educativă

Comedia satirică Vizita la Malu este 
incontestabil o asemenea piesă de tea
tru Prin construcția sa, prin persona
jele pe care le aduce pe scenă, prin 
replicile savuroase care definesc carac
tere. prin umorul și satira cu care sînt 
ironizate atitudini și concepții strîmbe, 
neconforme cu viața și morala noastră, 
prin măiestria cu care este realizată, 

piesa este o confirmare artistică a con
cepției dramaturgului amintită mai sus. 
A lace pe oameni să ridă la un Spec
tacol necesită din partea autorului nu 
numai o cunoaștere a psihologiei risu- 
lui Autorul de comedie trebuie să cu
noască pină in străfundurile sufletești 
pe oamenii pe care vrea să-i facă 
de vis ca și pe cei pe care vrea să-i 
facă să ridă Și Paul Everac îi cu
noaște bine, pină la cele mai intime 
resorturi sufletești pe oamenii pe care 
ni-i înfățișează in noua sa piesă

Vizita la Malu este o comedie sa
tirică în două părți. In prima parte

de PAUL EVERAC

autorul ne înfățișează cîțiva funcțio
nari culturali birocratizați, care pregă
tesc într-un nesfirșit labirint de for
malități (cereri, telefoane, discuții) o 
simplă ieșire a unui scriitor la sate 
pentru a vizita o cooperativă agricolă 
de producție Cit de bine ți autentic, 
cu cită ironie ți umor ni-i înfățișează 
pe acești funcționari culturali, perso
naje ca Bocăneală, Chemițoiu, Micșunea 
șa. In partea a doua a comediei, ne 
aflăm la sediul cooperativei agricole 
de producție din Malu. li vedem pe 
vicepreședintele C.A.P. Puicea, pe con
tabilul Gologan și alte personaje dis
cutând, luînd măsuri ca scriitorul Va
leria Crenguță Dolj care îi va vizita 
să nu vadă lipsurile care mai dăinuie în 
cooperativă, să-i creeze iluzia că peste 
tot treaba merge cît se poate de bine. 
Printre altele ei se străduiesc ca scrii
torul să nu ia contact cu inimoasa șl 
harnica brigadieră Florica Filipache 
care, împreună cu alții, luptă pentru 
continua înflorire a cooperativei agri
cole. Dar dintr-o eroare, un electrician 
sosit cu o mașină să repare televizorul 
este luat drept scriitor iar adevăratul 
scriitor o întâlnește la sediu pe Florica 
Filipache care îl pune la curent cu 
adevărata situație din cooperativă

Vizita la Malu, noua piesă a lui Paul 
Everac, este o comedie bună, valoroasă, 

scrisă cu multă măiestrie Sîntem con
vinși că ea va fi îmbrățișată cu căldură 
și jucată de echipele de teatru să
tești, că va fi mult aplaudată de pu
blicul spectator.

I. R.
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Evocînd frumusețile muzicii populare, un cro
nicar român amintea de curînd sublimele cuvinte 
cu care scriitorul francez P. Maurand sintetiza 
valorile cîntecului popular românesc. „Cîntecul 
românesc — spunea Maurand — evocă parcă 
zborul păsărilor călătoare in toamnă pe sub 
lună iar prin ochii celor care cîntă văd trecînd 
cirduri de amintiri..."

Noi și noi imprimări puse la îndemîna iubito
rilor de muzică din țară și de peste hotare vin 
să sublinieze mereu valorile cu totul inedite 
ale creației populare românești. u

Printre noile înregistrări se detașează inaintâ 
de toate monografiile închinate fiecare in parte 
unor interpreți de circulație restrinsă dar de 
valori cu totul deosebite: Irina Loghin, Maria 
Cornescu, Nicoleta Vasilovici, Dumitru Muțiu 
și violonistul Alexandru Țitruș.

Cele cinci micromonografii discografice cu
prind o vastă gamă de lucrări de cele mai difo- * 
rite genuri. Printre piesele abordate am aminti : 
Ghiocel din deal adus, Satul meu de lingă 
munte (Irina Loghin), Măicuță cînd m-ai făcut, 
M-am certat și eu cu luna (Maria Cornescu) 
Drag mi-e plaiul sucevean (Nicoleta Vasilovici) 
Mi-am sădit flori în grădină (Dumitru Muțiu).

Un excelent disc (EPE — 0280) cuprinde un 
mănunchi de cintece de joc și cintece propriu- 
zise create în satele Olteniei și Munteniei.

Repntați soliști acompaniați de orchestre ce
lebre (dirijate de Nicu Stănescu, George Vancu, 
Radu Voinescn, Victor Predescu) oferă, in inter
pretări de ținută, 14 reprezentative piese 
populare dintr-o zonă folclorică cu largi rezo
nanțe artistice.

In sfîrșit, un disc eu • înregistrare de înaltă 
fidelitate (St. EPD 1139) este dedicat unor pres
tigioase formații instrumentale : Ciocîrlia și 
Orchestra de muzică populară a Radiotelevizi- • 
unii.

Sub conducerea Ini Victor Predescu orchestrele 
oferă cîteva piese instrumentale (printre altele Y 
Hora lui Dobrică, jocul Ciuleandra, Doină și 
joc de doi) alcătuind o selecție remarcabilă 
de piese demne de a figura pe un disc intitulat 
Muzică populară românească.

L S.
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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl 

DE STAT IN REGIUNEA BUCUREȘTI

Timp de aproape trei zile cadre de bază din 
întreprinderi, institute de proiectare și cerce
tare și din ministere au analizat activitatea 
desfășurată in această destul de tînără dar și 
cea mai dinamică ramură a economiei naționale 
— industria chimică.

Organizată din inițiativa C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri, prima consfătuire pe 
țară a lucrătorilor din industria chimică a pri
lejuit un larg și valoros schimb de păreri. 
Participanții au cîntărit cu spirit de răspundere 
și competență cum și mai ales cit anume s-a 
înfăptuit din cele prevăzute de către Congresul 
al IX-lea al partidului, ce măsuri sint necesare 
pentru mersul inainte al chimiei românești.

Că chimia are o tot mai largă întrebuințare 
in mai toate ramurile industriale este un lucru 
îndeajuns de dovedit, după cum și rezultatele 
obținute in țara noastră sint deosebit de edifica
toare. în decurs de 15 ani (1950—1965) producția 
globală a industriei noastre chimice a crescut de 
21 de ori. Actualul plan cincinal prevede ca nive
lul producției in această ramură să fie in 1970 dc 
2.4 ori mai mare decit cel din 1966. Avem așadar 
o industrie chimică modernă care pune in 
valoare resursele naturale bogate ale solului 
și subsolului nostru. S-au născut și s-au dezvol
tat întreprinderi și fabrici de medicamente, com
binate de Îngrășăminte, antidăunători și stimu
latori pentru agricultură, întreprinderi pentru 
producerea de mase plastice, fire și fibre sinte
tice, coloranți. Chimia noastră participă in pon
dere mare la dezvoltarea metalurgiei, industriei 
alimentare, a materialelor de construcții. Crește 
continuu aportul industriei chimice la dezvolta
rea comerțului exterior al țării noastre. Intr-un 
cuvint, așa după cum a subliniat la consfătuire 
tovarășul Nicolae Ceaușescn, secretar general 
al C.C. al partidului, industria chimică are un 
rol din ce in ce mai mare in viața economică 
a țării. ...„Conducerea partidului și statului — 
a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, dau o înaltă 
apreciere muncii entuziaste desfășurate de mun
citorii, tehnicienii, inginerii și cercetătorii care 
lucrează in întreprinderile și institutele chimice, 
aportului lor la înfăptuirea programului de dez
voltare a chimiei în România, la progresul ge
neral al țării".

Dezbaterile ce au avut loc in această largă 
consulare a chimiștilor au meritul de a aprecia 
toate cerințele și posibilitățile de care dispunem, 
dezvăluind totodată și unele rămineri in urmă 
ale industriei chimice, necesitatea de a le înlă
tura cit mai grabnic. Actualul plan cincinal 
prevede, printre altele, dezvoltarea intr-un ritm 
rapid a producției de ingrășăminte. fibre sinte
tice, mase plastice și a altor produse și subproduse 
destinate cerințelor tot mai mari ale economiei 
naționale. S-au obținut rezultate bune dar nu 
peste tot. Din această cauză unele ramuri eco
nomice, îndeosebi industria bunurilor de consum 
și agricultura au avut greutăți.. „Astfel, arăta 
la consfătuire secretarul general al Comitetu
lui Central al partidului, în primele 6 luni ale 
acestui an agricultura a fost lipsită de circa 
50 000 de tone de îngrășăminte. Specialiștii din 
agricultură apreciază că aceasta echivalează cu 
cîteva sute de mii tone de cereale în minus..."

S-au analizat cauzele acestor intirzieri și s-au 
făcut propuneri numeroase in vederea unor mă
suri care să ducă neintirziat la îmbunătățirea 
activității in ansamblu a industriei chimice, pen
tru ca investițiile alocate de statul nostru socia
list in această ramură să fie cit mai bine gospo
dărite. insistindu-se îndeosebi pe calitate in 
conducerea și organizarea muncii, calitate in 
concepție și cercetare, calitate in realizarea pro
duselor.

După cum s-a arătat in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătuire, în cursul aces
tui cincinal, pe lingă dezvoltarea centrelor chi
mice existente, se prevede construirea unor noi 
combinate. Investițiile alocate pentru dezvol
tarea cbimiei se ridică la peste 31 miliarde 
lei......... In 1970, din cele 16 regiuni ale țării
14 vor deveni puternice centre chimice. Reali
zarea uriașului volum de investiții prevăzut de 
cincinal în această ramură pune în fața proiec- 
tanților și constructorilor răspunderi deosebit 
de mari..."

Importanța mare atribuită chimiei in procesul 
de industrializare socialistă a țării noastre im
pune acțiuni hotărite menite să folosească in
tegral potențialul industriei noastre chimice, 
impune măsuri concrete care să ducă grabnie 
la punerea in funcțiune a tuturor unităților 
la capacitatea lor maximă, asigurindu-se astfel 
îndeplinirea planului de producție la toate sor
timentele.

înflăcărată chemare adoptată la încheierea 
consfătuirii către toți muncitorii, tehnicienii, in
ginerii. economiștii și oamenii de știință, care 
activează in domeniul chimiei, exprimă încrede
re și profund devotament față de politica parti
dului și statului nostru, hotărirea nestrămutată 
a lucrătorilor din industria chimieă de a nn 
precupeți ulei un efort pentru a contribui activ 
la marea operă de desăvtrșire a construcției 
socialismului în țara noastră.

Tradițională primire la Drăgănești-Vlașca

(Urmare din pag. 1)

preamărind trecutul de luptă al neamului acesta, 
ne îndeamnă și pe noi și generațiile tinere să iubim 
și mai mult prezentul..."

Calda manifestare a dragostei șl recunoștinței 
față de conducătorii de partid și de stat este una 
din dovezile atotgrăitoare care atestă cu tărie în
crederea țărănimii cooperatiste în politica înțeleaptă 
a partidului și statului nostru, pentru consolidarea 
continuă a cooperativelor agricole și, prin aceasta, 
ridicarea nivelului de viață a țărănimii.......Cel mai
bun omagiu pe eare-l aducem înaintașilor noștri, 
celor care au luptat in 19*7 și atitor altora — 
a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu la mitingul 
ținut cu acest prilej — este de a face totul pentru 
a asigura ca patria noastră să înainteze tot mai 
hotărit pe calea socialismului, a bunăstării între
gului nostru popor..."

Astăzi roadele acestui nobil scop se văd pe tot 
fntinsul țării, ca și în Cimpia Dunării unde, în 
chiar aceste zile, combinele culeg roadele ogoare
lor. Membrii cooperativelor agricole de producție 
din regiunea București, dovedind pricepere și spirit 
gospodăresc au obținut în ultimii ani rezultate 
remarcabile pe Unia sporirii producției agricole, 
a consolidării economice. Cooperativa agricolă din 
Drăgănești-Vlașca dispune de o avere obștească 
a cărei valoare se ridică la 11 968 000 lei. Președin
tele cooperativei agricole Borcea din Roșeți, raionul 
Călărași, arată că in acest an producția de grîu 
va fi aproape de 3 000 kg la hectar față de 1 700 kg 
cit s-a obținut anul trecut. Cooperatorii din co
munele Minăstirea și Coconi au înfăptuit, prin 
cooperare, un sistem de irigații pentru 1000 de 
hectare, iar cei din Putineiu, raionul Giurgiu, vor 
putea iriga, în cadrul sistemului de irigații Dunărea- 
Răzmirești, circa 2 000 de hectare. S-a vorbit despre 
mecanizare, despre folosirea chibzuită a resurselor 
locale, despre sporirea numărului de animale și a 
productivității acestora, despre rezultatele, necesi
tățile și sarcinile de viitor în toate sectoarele eco
nomiei regiunii.

Vizita conducătorilor de partid și de stat a 
constituit o emoționantă expresie a unității indiso
lubile a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor 
în jurul partidului și guvernului. Din cuvintele 
rostite fie la locul de muncă, fie în adunările 
ce au avut loc. s-a despri.-ft cu tărie dragostea. în
crederea și hotărirea lor de a-șl consacra toate 
forțele, întreaga putere creatoare înfloririi continue 
a României socialiste.

DRAGĂ-NI 
ESTE 
DUNĂREA!
Dragă-mi este Dunărea 
cu ochii de viorea, 
dar mi-i drag și Bărăgan, 
flăcău oacheș, năzdrăvan. 
De la Olt la Ialomița 
Bărăgan ți Dunărița 
brațe-n brațe-și dau gurița. 
Bărăgan din sărutat 
bălți și lacuri a secat, 
tocmai bune de arat.

Bărăgan pe-un cal de foc 
ară, seamănă pe loc, 
de răsar porumbari verzi 
ca-ntr-un codru să te pierzi I 
Pe unde creștea pe plaur 
papură pîn-adineauri 
cresc acum știuleți de aur. 
Pe unde creștea rogoz 
crește griu cu bob virtos, 
bob de aur luminos.

Dar și Dunărea din vad 
pentru dragu-i s-a schimbat 
în ploaie de sărutări 
peste holdele din zări. 
Holde bine irigate 
și in curcubeu scăldate 
să dea aur de bucate. 
Soarele cind le-o vedea 
cu căruța-n drum să stea 
să știe că-i țara mea l

De cind, soare viu. Partid, 
in inimi ne-ai răsărit 
crește-n inimi bucuria 
ți in zbor cu ciodrlia 
triluie și România I 
Triluie și-acest popor 
care-nalță-n viitor 
stema de pe tricolor t

GEORGE DAN

CL. MUNTEANU
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TREI PIȚIGOI
LA ROTTERDAM

agricolePreședintele cooperativei
8in Stoicănești se uita la pașaport și 
se gîndea la țara „cu cîmpii line, mai 
joase decît cumpăna mării", spre care 
el și ai lui se vor îndrepta peste cîteva 
zile, pentru a duce mesajul de dragoste 
și prietenie, de frumusețe și dăruire 
al poporului român, la un Festival al 
cîniecului și dansului organizat de 
asociația neerlandeză de dansuri 
populare — Volksdansvereinigung — 
din Rotterdam.

Se uita la pașaport și se gîndea la 
„mănăstioara pașnică" unde a trăit 
Toma de Kempis, acel episcop din evul 
mediu care a scris capodopera mistică 
Imitația lui Isus Hristos, lîngă orășelul 
Zwole în 
Se gîndea 
clădit pe 
zugrăvite 
trăit filozoful Spinoza. Știa că în țara 
asta a trăit și un alt mare învățat, 
Erasmus din Rotterdam. Auzise că tot 
din părțile acestea era renumitul pictor 
Rembrandt. Știa că e 
a grădinilor, a ligilor 
Doar erau invitați de 
ciație. Mai știa că e 
soare, nădăjduind să 
în geamandane alături de comorile fol
clorice, pe care le pregătiseră, și ceva 
din soarele României noastre.

Știa de la Sadoveanu că acolo la 
'Amsterdam va putea vizita un Muzeu 
al Satului, și una din cele mai renumite 
grădini zoologice din lume. Aflase tot 
din „Olanda" lui Sadoveanu că și pe 
acolo se poartă lumea în costume națio
nale. Bărbații cu vestă strînsă pe trup, 
din postav negru, cu pantaloni largi 
încrețiți des la centură și încheiați 
cu paftale mari rotunde, iar pe cap 
poartă șapcă mică cu cozoroc îngust 
Femeile au costume viu colorate, 
cu fustă largă și pestelcă, avînd 
bonete de horbotă crohmolită, cu

care aveau să poposească, 
la Amsterdam, orașul acela 
piloți, cu canale, cu case 

în culori vii și în care a

fel de aripioare răsfrînte în 
o parte și alta a urechi- 

Da, astea toate avea să le vadă

un
sus de 
lor.
el președintele și toți ai lui care se 
pregătesc să plece de la Stoicănești 
la Rotterdam. Numai că peste două 
zile s-a întîmplat un necaz. S-au îm
bolnăvit deodată și vicepreședintele și 
contabilul cooperativei. Tocmai acum 
cînd griul aștepta să se lase prins 
în combine, cînd prașilele dădeau buzna 
peste ei, cînd 
în plin cîmp 
pașaport și se 
nurile de grîu

toate muncile de vară 
sînt în toi. Se uita la 
uita peste cîmpuri. La- 
unduiau în fata ochilor

o țară a apelor, 
și a asociațiilor, 

o asemenea aso- 
o țară cu puțin - 

ducă cu dînșii

niște corăbii 
ce spintecau valurile

Din visurile lui 
de Amsterdam și

celelalte orășele, Leiden și 
pe care după invitația 

se tot uitase,

de 
vedea ală- 
de Rotter-

lui Tudose și i se părea deodată că 
vede valurile Mării Nordului. Vedea 
și un port, cu marinari. Și Rinul și 
Meusa. Și deodată pe marea de grîu, 
care se întindea înaintea lui parcă 
vedea combinele, ca 
depărtate, 
spice.
turi
dam și
Heino pe care după invitația la 
care se tot uitase, avea să le viziteze 
cu ansamblul lor. Se vedea în excursie, 
la recepția de la primar, probabil la 
Televiziune. Și cînd se trezea din 
această visare se vedea din nou lîngă

Șl MAI MI-EȘTI DRAGA
6'i mai mi-ești dragă scumpă, sfîntă țară 
Si pentru apele tale albastre, întinse, moi, 
Pe care alții-n vis numai le au.
Si pentru soarele tău tînăr ca povestea. 
Care pe alții — abia dacă-i îmbracă — 
Și pentru cîtă frunză e la noi.

Și pentru norii turburi ori înalți, 
Ca niște meri dulci, îmbulziți de floare. 
Si dragă mi-ești năpraznica mea vatră 
Și-n viforele tale tunătoare !

N. CREVEDIA

Figuri de folcloriștiION ADAM
Cunoscut mai mult ca romancier, 

afirmindu-se cu romanul „Sybaris", 
Jon Adam a debutat in publicistică, cu 
culegeri populare, de prin ținuturile vi
zitate, atit ca învățător — dar mai mult 
ca un pasionat conferențiar cultural, 
încadrat in echipele înființate de Spiru 
Haret, — pentru culturalizarea satelor. 
Ion Adam, care a fost fiul unui om 
sărac, s-a născut în Vaslui, la 26 no
iembrie 1875. După terminarea cursuri
lor primare, merge la Iași, unde ur
mează Școala normală Vasile Lupu, ie
șind învățător.

Mergind la țară ca învățător, culege 
literatură populară atit din satul unde 
profesa, cit și din regiunile vecine. Dor
nic de cultură, se pregătește în parti
cular și urmează cursurile universitare 
la Bruxelles. Se stabilește la Constanța, 
ocupînd un post de magistrat iar în 
timpul liber — profesor la gimnaziul 
local. Ion Adam își începe activitatea 
literară prin publicarea culegerilor fol
clorice, în mai toate revistele vremii, 
apoi strîngîndu-le în volumul Pe lîngă 
vatră, titlu inspirat mai mult de cercul- 
semănătorist, unde activa permanent. 
Apreciat de Vlahuță și Coșbuc, con
tinuă să culeagă literatură populară, 
din mai toate regiunile țării, pe care

apoi o prelucra și o reda limpede și 
curgător, tot poporului. Scriitorul Ion 
Ciocîlan povestea că, în majoritatea 
vacanțelor de vară, l-a avut ca oaspete 
pe Adam și, de fiecare dată cînd po
posea la el, la Păunești-Putna, un sat 
muntos, unde și el profesa ca învăță
tor, venea cu geamantane pline de ma
nuscrise pe care le citeau seara în gră
dina cu meri. Era atit de pasionat de 
materialul cules, că rămînea la masa 
de scris, pînă către ziuă.

Adam a publicat literatură folclorici 
la revistele : Făt-Frumos, Viața Româ
nească, Ramuri etc. Deși lipsit de po
sibilități materiale, scoate personal o 
revistă literară intitulată: „Tribuna 
Dobrogei". In afară de volumul Pe lîngă 
vatră, a mai publicat și alte lucrări: 
Pilde și glume țărănești. Flori de cîmp, 
Năzuințe (1908), Voia mării, Aripi tăiate 
(1910), Vorbe de clacă (1910) fi două 
romane : Rătăciri și Sybaris. 
lea roman anunțat 
întrucît moartea nemiloasă 
prea repede dintre bunii lui prieteni, 
din cercul Semănătorului. A murit prea 
tînăr: la 36 de ani; dar a lăsat în 
urma lui o bogată culegere folclorică.

Al trei- 
nu l-a terminat, 

l-a luat

y. GHEȚEA

plece

cu com-

CONSTANTIN PRISNEA

s-au 
din cei

bine

I

ai lui, lîngă cei de-acasă care nu se 
gindeau la toate astea. Ci, la ceea ce 
aveau de strîns în hambare, de îngrijit 
pentru ca să se-mplinească mai 
pentru la toamnă.

Și deodată singur s-a hotărît.
Nu. El nu va pleca. Lasă să 

ei. S-or descurca și fără mine.
Din cei 120 de artiști amatori 

ales doar douăzeci și cinci,
mai buni. O mică orchestră populară 
și un grup de dansatori, care vor juca 
sîrba, breaza și brîul argeșan 
binațiile lor ritmice și cu învîrtituri. 
Costumele specifice zonei de munte ; 
sobrietatea celui bărbătesc în contrast 
cu eleganța și culorile vii ale celui 
feminin vor face cu siguranță impresie 
bună. Și vor prezenta și" dansurile din 
Bucovina : Trilișești, Pădurețul și Coș- 
nencuța cu bătăile lor din picioare, 
cu pinteni și cu sărituri. Vor arăta 
olandejilor și jocurile oltenești : Rus- 
temul. Mîndrele, Alunelu. Și de pe 
Mureș, De-a lungul, Rara, Tîrnăveanca 
și lnvîrtita. Și i-om da gata cu Călușul, 
dansul nostru bărbătesc, plin de viri
litate, cu bastoanele frumos împodobite, 
cu figurile lui de mare spectaculozitate. 
In final vor arăta dansurile de nuntă 
argeșene : cu chemarea la nuntă, cu 
sărbătoarea tinerilor, cu nunta propriu- 
zisă la care participă tot satul...

Și Gheorghe Tudose a uitat 
pașaport. El îl și vede pe Ion Pitigoi 
jucînd și cîntînd la Rotterdam din
fluier, din caval, din cimpoi și din 
trompetă. Și pe Marin Pițigoi, clari
netistul, cel mai bun fluieraș, și pe 
Constantin Pițigoi, care cîntă-n fanfar 
la eufon.

Președintele nu mai pleacă-n Olanda. 
El rămîne să strîngă cu tot satul re
colta. în schimb pleacă douăzeci și 
cinci de concetățeni de-ai lui, între 
care și trei Pițigoi la Rotterdam. 1

UN

PE

PUNCT

HARTA

Tilincarul Mihai Lăcătuș, instructor al formației de fluierași și tulni- 
cari din Cimpulung Moldovenesc, predă nepoatei sale, Maria, ștafeta 

cintecului

Stejarul du 
rădăcinile intr- 
acesta de stepă 
speciei. E un i 
copaci perdele x 

Let ea a fost 
Cu aceasta 

din monumente
La Matița 

învăluit in tai 
se aproc. fii 
vorba, i|^>-sc 
niște canale si 
niergînd Ia nevi

Dar de ce 
pe vrăjitorii îr 
ne incintă och 
neindeminatice 
poartă in ochi 
dispărea ca atîl 
tot la sinul ei.

Aici, la Mat 
...Intr-un n 

?i dioramă, in 
Mnliuctil de iei 
pe gard. Casa 
trimetea spre 
gălbuie murdur

— Așa a fi 
— Intocma 
In locul 

răsare cea noul 
din nisip, ogll 
hotel de lux, 
restaurant cu 
gospodinele dii 
sfirșitul verii ci

Noua așSzi 
micului port 
stuficoie". Misii 
creșterea stufu 
tarea Iui, să d 
fabricilor de c 
ale stufului ci 
apăsări pe buto 
reglementează

Maliuc din 
ce cercetătorul 
în timp ce au 
acvatice, pe d< 
și stircii. Mali 
aievea (diorani 
care a fost pi 
din amonte sat 
străjuiesc bulei 
dansul nocturi 
spectacol de ci 
din satul Vul 
dragoste ale c 
dulce înfiorare,

La multe 
pînă la ore tin 
hîrtiilor de cal 
rezolvînd pr * 
eel mai nobil, n 

La Maliuc 
de oameni.
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MIHUL
VOINICUL

Peisaj din Deltă

ea Letea nu-î un stejar oarecare. El și-a înfipt 
in care orice alt pom ar pieri. El însă, stejarul 

it, trecind eroic peste niște restricții ale biologiei 
de asemenea, existența lianelor care țes între 

care trebuie să le sfîșii cu cuțitul, 
tă rezervație naturală.
”și-a ridicat aici, pe nisipuri mișcătoare, unul

rc pelicanii. Este locul cel mai retras, cel mai 
marele triunghi al Deltei. Cei care doresc să 

> pătwns în imperiul pelicanilor nu poate fi 
riudSde sudoare, vîslind în bărci înguste pe 

e de vegetația lacustră, făcînd transbordări, 
laurul sub care mustește apa.
penii aici ? Ca să vadă chiar și de Ia distanță 
he controlează de la mari înălțimi Delta și care 
borul lor. Acolo, sus, păsările acestea greoaie, 
J par niște întrupări ale văzduhului. Pelicanul 

tristețe. Vital, ciclul speciei e pe sfîrșite; va 
pe care natura le-a zămislit și le-a ingropat

L și-a ridicat incă un monument : pelicanul.
[ stufului am văzut un fel de vitrină denumită 
L căreia se succedau două priveliști. Una — 
Hibă de pescari cu prostovolul întins la soare 

cu un bătrin cerșetor.
zdrențele. Decorul era

Un ciot de salcie își 
scăldat într-o lumină

icul ? De necrezut.
st

vechi, care se topește 
landă de blocuri ivite aici din stuf, din plaur, 
e scara feeric în apele Sulinei. Intre ele, nn 
: pe jos cu mochete și covoare persane, 
și ospătari stilați, 

apropiate cu lapte, 
1 și pepeni, 
t pion înaintat al 
r citi : „Stațiunea 
petătorilor științifici 
kcerce mașinile construite în țară pentru recol- 
Icăile pentru mărirea producției de stuf necesar 
Poate n-ați știut că diferitele faze de vegetație 
uri de umiditate diferită și atunci, la simple 
ba ecluză de la Pardina și altele din alte puncte 
lidraulic al Deltei după dorința oamenilor.
Ilaboratoare cu aparate de precizie. Iar în timp 
litent pe lama microscopului, paraziții stufului, 
I electrice usucă eșantioanele de stuf și plante 
clădirii trec în zbor planat cormoranii, egretele 
le fapt o limbă de pămînt pe care a existat 
Igerează) o colibă de pescari. I se știe și numele, 
I cronica săracă a locului. De departe, venind 
Irești seara puzderia de becuri cu neon, care 
Ițiunii. In amurg, în jurul becurilor își încep 
lele de efemeride. Oamenii ies de la ultimul 
[urcă în blocurile aflate la doi pași. De dincolo, 
I rostogolesc pînă aici peste apă cîntecele de 
I pe care le cîntau la vremea lor, cu aceeași 
■și străbunicile.
■ferestrele cu plasă de sîrmă rămîn luminate 
Ică acolo studiază aplecați asupra tratatelor sau 
ii, hidrologii, hidrobiologii, mecanicii de atelier, 
l cțgcetare care le domină tot timpul, Ia modul

pe încetul în umbră.

un 
o piață unde vin dimineața 
cu brinză de vaci,

științei. Pe arcada 
experimentală de 
din Maliuc este să

iar spre

din fața 
cercetări 
cerceteze

fi

in serie an nou monument. EI a fost ridicat

V. TOSO

Și n-a trecut an să nu se lase asupra 
Moldovei grindina dușmanilor. Din 
toate aceste încleștări moldovenii de- 
prinseseră într-atîta meșteșugul bătălii
lor încît le mersese faima și se spunea 
despre ei că sînt „viforoși și de neîn
trecută vitejie*. îndemn la această vi
tejie era și rînduiala lui Ștefan Vodă. 
Că dacă erai boier și nu erai vrednic 
să lupți îți prăpădeai moșia. Iar cel 
viteaz „astăzi păștea oile și mîine 
putea ajunge boier mare*. Insă mai 
vîrtos îndemn căpătau oamenii dacă-1 
vedeau pe Ștefan Vodă că nu se cruță 
și că se află în fruntea celor ce făceau 
zid din piepturile lor ca să apere tara. 
11 cunoșteau pe domnul Ștefan moldo
venii și, fie boier, viteaz răzeș, ori din 
gloată, toți se buluceau să-i fie în 
preajmă și să-și dovedească iscusința, 
curajul și la ceas de cumpănă, să-și 
dea viața. Luase obicei Ștefan Vodă ca 
după bătălii să-și adune vitejii și să 
facă mare sărbătoare. Erau ospețe, pri
lej de cunoaștere. La mîncare și la pa
har de vin se adăuga vorbirea, iar 
toate acestea îi arăta pe fiștecare așa 
cum era. Ștefan Vodă gustînd Cotnarul 
ori cercînd brînza dezbrăcată din coa
ja de brad și păstrăvii dintre cetini, 
avea grijă să-șl cîntărească oamenii 
dîndu-le prețul ce li se cuvenea. Părea 
că nici nu-i bagă în seamă pe unul ori 
altul, dar cu privirea îi cerceta lot 
dintr-o parte. Era Încredințat că omul 
atunci cînd se știe privit poate să-și 
acopere unele cusururi, care se dezvă- 
luiesc atunci cînd ești fără de nici o 
sinchisealâ. Ii erau dragi lui Ștefan 
Vodă oamenii înțelepți, disprețuitori ai 
morții, oamenii cu virtuți tari, neclin
tite, și fi mai erau dragi șolticii din 
gloată care sub acoperiș de glumă îm
pungeau cu tăria adevărului.

După ospățul de la Rîmnic, Ștefan 
l-a chemat la sine pe unul dintre ră
zeșii care-1 mulțumise sufletul cu vi
tejia, cu semeția cit și cu tîlcul potrivit 
al cuvintelor. Frincu era numele răze
șului și la bătălie venise cu doi dintre 
feciori. N-a trecut mult șl, la Războieni 
— Valea Albă, Frincu și-a adus și me
zinul. Numele acestui copil fraged era 
Mihu și vitejia lui se dovedea a ii mai 
fiutemică dfecît a fraților cei vîrstnicL 

n viitoarea bătăliei, cînd ochii sînge- 
rați vedeau numai luciri de sabie și de 
paloș și numai izvoare de sînge, domnul 
Ștefan 11 deosebise totuși dintre ceilalți 
pe Mihu, mezinul lui Frincu.

Cu Frincu, bătrînul se obișnuise, vă- 
zlndu-1 tot mai lnvîrtoșat, tot mai bru
mat și mai scrijilat de ani. Cei doi 
feciori erau viteji, dar alte nimic. Des
pre Mihu, abia răsărit intre cei tineri 
se și scornise clntec de vitejie. Era și 
frumos la înfățișare ; avea jeratic In 
ochi și semetie In felul cum Își purta 
capul; umbla în primejdie hohotind de 
rls. Se purta cu sprinteneală și avea 
o tărie de cremene in brațe și-n trup. 
Lui Frincu, bătrînul, li dăruise domnul 
moșie lingă Hîrtop, aproape de Tirgul 
Tuțcanilor. Pe Mihu pusese glnd să-1 
ia la curtea domnească, să-l facă că
pitan peste străji și mai tlrziu să-i dea 
drum slobod și către dregătorii mai de 
seamă.

Pe botul de deal, de deasupra pîrău- 
lul Alb, atunci cfnd cumpăna cea 
dreaptă a fost răsturnată și oastea 
Moldovei zdrobită ca floarea sub grin
dină, domnul Ștefan oriunde umbla au
zea strigătul Mihului. ,,Hai fraților, hai 1 
Haideți l Puneți scară lingă scară și 
dîrlog lingă dlrlog șl oblînc lingă 
obllnc pe păgîn să-l doborîm, pe 
domnii' Ștefan să-1 păzim*.

Cînd n-a mai fost cu putință bătălia, 
Mihu n-a mai zăbovit sâ-șl plîngă 
frații care pieriseră. Iar cînd Ștefan 
Vodă s-a aflat In codrii merii, cu negură 
pe ochi șl ca poveri pe inimă, Mihu 
fără zăbavă 1 s-a aflat In preajmă :

— Măria Ta, na fii cătrănit de durere, 
îndată om laa cu doblndă toate cele 
pierdute, Îndrăzni eL

Domnul 11 privi ou plăcută mirare șl 
1 se păru că In vorbele lui se află o

încredințare ce nu poate fi dezmințită. 
Mihu Frîncului avea ochi, luceferi, sub 
muchea sprîncenelor. Și oricît de întu
necată și de grea se vădea clipa, o- 
bișnuia să-și însoțească vorbele cu o 
ușoară pornire de rîs ; de dragul ei 
parcă înfloreau livezile. Se bucura Ște
fan Vodă că tînărul atît de falnic nu-și 
scurtase zilele în vijelia bătăliei. Se 
bucura de credința ce i-o dovedea și 
își spunea sie-și că dacă mila și no
rocul se vor întoarce spre țara Mol
dovei și spre domnia ei, atunci avea 
să vegheze asupra lui Mihu, aidoma 
ca asupra copilului său.

...Și au crezut păgînii că moldovenii 
se află sfărîmați sub copitele cailor lor. 
Dar n-au știut că din fărimituri se vor 
aduna și se va stânge oștire nouă, 
n-au bănuit că voinicii moldoveni, pi
cați la pămînt, își vor trage de-acolo în
zecită tărie și se vor învîrteji asupră-le. 
Avea Ștefan Vodă acum o oaste nouă, 
bărbați care nu cunoșteau teama și 
feciori care nu erau ispitiți de porniri 
netrebnice. Oamenii țării se prăvăleau 
peste urdia turcească asemeni tune
tului și fulgerului. Dușmanii năzuiau să 
ajungă la Dunăre, iar moldovenii le a- 
țineau calea. Norul cel gros și întune
cat al năvălitorilor era luat în sulițe, 
spintecat și vînturat. Voinicii țării se 
făceau pîndari și prindeau pe vrăjmași 
tocmai cînd se credeau scăpați de răz
bunare și de pedeapsă.

Bătînd smîrcurile și luncile dimpreju- 
rul Dunării, Mihu și cu ceata lui, 
dovedeau iscusință în scormonirea prin 
lncîlciturâ de trestii și de sălcii. Se 
Întorceau vitejii cu săbiile roșite de 
sînge dușman, aducînd îndărăt oameni 
de-ai țării, sloboziți din robie. Oamenii 
aceștia rîdeau și plîngeau, se închinau 
și blestemau. S-a hărțuit Mihu cu pă
gînii și în preajma unor sate unde se 
afla curtea boierului Mihoc, cel slab in 
avere dar tare în numele cel bun. Atunci 
a văzut-o Mihu pe Ruzandra, fata lui 
Mihoc, și Îndată a avut simțirea că 
soarbe o băutură tare care-i încinge 
trupul și-l logodește ochii. Ruzandra, 
sub săgetarea privirii lui, a știut că 1 
s-a trezit inima.

„.Atîta a fost. Așa a Început.
Moldovenii Ii tot împingeau pe turci 

către Dunărea ce-1 aștepta cu fierberea 
valurilor și vuietul mîniei.

Mihu Frîncului, pe urma vrăjmașului, 
se îndepărta și el de casa Ruxandrei. 
Nopțile, își lăsa cetatea de viteji pe 
seama căpitanilor, în paza fîrtaților și, 
pe calul pe care singur și-I îmblînzise 
smulgîndu-1 sălbăticiei, zbura cale 
întoarsă.

Cînd zorile ți-au aruncat năvodul
Și ciocîrlia se tnalță-n zbor,
Din largul holdei adunăm tot rodul 
De soare ți de aur lucitor.

Pe-aproape plopii, siluete svelte,
Iți leagănă frunzișul ți doinesc
Cînd freamătul de glasuri ți unelte 
Sub arșițele verii se-ntețesc.

E bătălia pașnică ce-ațează 
Trofee mîndre clăile de grîne 
Scăldindu-le-n lumina de amiază 
Cu aromeli de ceară ți de pine.

Spre seară umbre lungi și răcoroase 
își culcă tîmplele sub stropi de rouă ; 
Din rodul plin al spicelor mănoase 
Va aburi pe mese plinea nouă.

VLAICU BIRNA

„Mihul cel mai mic 
Mindru-i și voinic 
Musteața-i de spic 
Ochii de jeratic*

băteau și-l frămîntau de-1 purtau din 
loc în loc să împlinească treaba de 
curățire a țării, prinse știință despre 
pricina care-1 făcea pe Mihul Voinicul 
să umble nopțile cu toaca bătută de 
trapul calului. 11 ajuta să înțeleagă și 
cîntecul care umbla printre oamenii 
taberei :

„Crîngu-i crîng și nu e crîng, 
Dealu-i deal și nu e deal, 
Mihul iute că mergea 
De-un sat mare că dădea 
Oprea la casa cu un plop 
La Ruzandra lui Mihoc'.

Și, a făcut astfel domnul țării ca din 
întîmplare să treacă pe la satul din 
cîntec și să vadă fata care-1 fermecase 
pe Mihul Voinicul. N-a găsit pricină să 
cîrtească ; fata era frumoasă de parcă 
era scrisă. Iubirea voinicului înmiresma 
inima voievodului vîrstnic cu aducere 
aminte. In iubirea lui Mihu i se păreau 
topite toate dragostele tinereții.

...îi plăcu domnului să-i vadă laolaltă, 
mai ales că Ie-a deslușit și vorbele.

Mihu venea pe calul înspumat șl 
Ruxandra aștepta la fereastră : „Fie no
rocul cu tine', spunea Ruxandra, stri- 
gîndu-i de departe și arătîndu-și îngri
jorarea.

„Și iubirea mea cu tine', răspundea 
Mihu rîzînd.

Iară cînd se despărțeau, Ruxandra 
vorbea astfel :

„Mergi Mihule sănătos și să mi to
ntoroi voios'.

„Mîini-poimîini, Ruxandra mea, dorul 
tău, l-o sfinți cuvîntul meu'.

...încăierările cu turcii se aflau pe 
sfîrșite. Domnul țării își spunea că între 
bucuriile izbînzii va număra și nunta 
lui Mihu cu Ruxandra...

In fiecare zl, Mihu își cresta pe răboj 
o nouă vitejie și o nouă așteptare.

Dar, ce vînt tăios se stîrnește ? Ce 
vijelie ridică colbul și-1 zvîrle să mîn- 
jească cerul 7 De ce văzduhul e sfîșiat 
de țipete de jale 7

Iată că pe apa Dunării, între valuri, 
aici înalte cit dealurile, aici afunde ca 
văile, săltau puțintelele bărci cu turcii 
ce izbutiseră să scape.

Neînțeleasă urgie 1 Cumplită prive- 
veliște. In una din bărci, turcii chiuind 
tare, ca să astupe vuietul valurilor, își 
arătau besmetica bucurie că-1 înfrîn- 
geau pe Mihul Viteazul. Intre ei se vîn- 
zolea Ruxandra, fata lui Mihoc.

Domnul Ștefan privi cu ochii săi a- 
ceastă cumplită arătare de jale. 11 văzu 
și pe Mihu, care fără șovăială își îm
pingea murgul să intre între valuri. De 
o parte turcii hlizeau, de alta, Mihu, or
bește, Improșca înspre el săgeți din 
arcul ridicat deasupra capului. Mai 
tare declt huirea apei, mai tare decît 
hlizeala păglnilor se auzea strigătul 
Ruxandrei:

„Mihule voinicule 
Decît pradă turcilor 
Să fiu hrană peștilor 
Și rugină pietrelor*.

Cu aceste cuvinte de bocet Ruxan
dra se zvîrli în apă. Valurile Dunării 
o primeau In năvod împletit cu undrele 
de curcubee. Calul lui Mihu sforăia sub 
strînsoarea pintenilor stăpînului care se 
afunda și el săgetînd încă din arc. Cei 
doi tineri, mînați de iubirea lo- poate 
că se vor fi găsit alăturea în străfundul 
apelor.

In fața cutremurătoarei întîmplări, 
domnul Ștefan își scutură capul alun
gind usturimea din luminile ochilor și 
arsura din inimă. El nu-șl îngăduia 
nici lacrimi, nici jale sfîșietoare cu 
toate că de atîtea ori îl cercă vitrega 
jertiire a celor mai dragi.

Pe malul Dunării, la locul de unde 
a pornit Mihu s-o scoată din robie pe 
Ruxandra, domnul Modo' i a pus să 
se ridice un stîlp de piatră. Stîlpul nu 
se mai află acolo unde a fost Im- 
plîntat, dar locului 1 se spune și astăzi 
„la Stîlpul lui Mihul Voinicul'.

ELENA MATASA .



UN SISTEM DE
Ne-am obișnuit de multă vreme ca 

în fiecare zi să rupem cîte o filă din 
calendar : a mai trecut o zi, și așa, an 
de an, schimbăm calendarele, adăugind 
mereu cîte un an la numărătoarea o- 
bișnuită. Dar ce este în fond calenda
rul ? Cum au ajuns oamenii să-1 alcă
tuiască ? Iată întrebări la care vrem să 
răspundem în cele ce urmează.

Măsurăm timpul

Nu există domeniu din viața socială, 
în care să nu avem nevoie de măsura
rea timpului — fie în unități mai mici, 
ora, minutul sau secunda, fie în uni
tăți mai mari, atît de de bine cunoscute. 
De acest lucru s-au izbit oamenii încă 
din cele mai vechi timpuri. Și dacă 
pentru intervale de timp și-au cons
truit (încă cu multe secole înaintea erei 
noastre) ceasuri cu apă sau cu nisip — 
numite clepsidre — pentru vremuri mai 
îndelungate, ei s-au bazat pe fenomene 
cerești ce se repetă cu regularitate. 
Astfel, ziua începea la răsăritul Soare
lui ; săptămîna de 7 zile era legată de 
fazele Lunei (Luna nouă, prim pătrar 
etc.). Luna calendaristică reprezenta 
timpul în care Luna de pe cer trecea 
prin toate fazele cuncscute. In fine, anul 
a fost socotit ca fiind intervalul de 
timp după care Soarele revine pe cer 
în dreptul aceleiași stele.

în fond, aceste fenomene sînt legate 
însă de anumite mișcări ale Pămîntu- 
lui și Lunei. Iată de ce astăzi astrono
milor le revine sarcina de a defini a- 
ceste unități de măsură a timpului și 
de a perfecționa, în pas cu cerințele 
vieții sociale, un sistem unitar destinat 
acestui lucru. Ei bine, sistemul acesta 
de măsură a timpului, pe intervale mai 
mari, este tocmai calendarul.

Cîte calendare există

Sîntem în anul 1967 al erei noastre. 
Cele mai multe dintre popoarele lumii 
spun la fel, socotind anii de la eveni
mentul biblic legendar al nașterii lui 
Christos. Dar alte popoare, legate de 
alte religii, numără anii de la eveni
mente similare, legate de credințele lor. 
De exemplu, după calendarul bizantin, 
se consideră că pînă acum au trecut 
7476 de ani de la... facerea lumii ! Ca
lendarul izraelian socotește 5728 de ani 
de la nașterea lui Moise, iar cel maho
medan — 1387 de ani de Ia fuga lui 
Mahomed din Mecca la Medina. Expli
cația acestor sisteme diferite este aceea 
că religia, în diferitele sale forme, prin 
dominația sa în anumite epoci, a impus 
astfel de numărători. Creștinii au adop
tat un calcul fără vreo bază riguroasă, 
făcut de un călugăr — Dionisie cel 
Mic — în anul 532, care a considerat 
pe atunci că Christos se născuse cu 
532 de ani înainte : biserica a luat de 
bun acest rezultat și l-a impus ca atare. 
Astăzi. însă, chiar în cercurile teologice 
din Apus, se duc discuții din care ar 
rezulta că acest calcul a fost greșit ; în 
realitate, de la evenimentul considerat 
ar fi trecut pînă acum 1971 de ani.

Să mai spunem că în Asia, există 
mai multe calendare religioase, legate 
de personaje ca Brahma, Buda etc., 
fiecare avînd un anumit număr de 
ordine pentru unul șl același an, cu
prinse între 1684—2627. De aceea, pen
tru uzul internațional se folosește nu
mărătoarea (cronologică) creștină, de la

CALENDARUL

MĂSURĂ A TIMPULUI
Christos sau, cum spunem noi, crono
logic erei noastre.

E bun calendarul nostru?
Noi spunem că un an are 365 de 

zile, iar din 4 în 4 ani — 366 de zile. 
De ce ?

Anul este de fapt intervalul de timp 
în care Pămîntul completează un ocol 
în jurul Soarelui. Acest lucru se face 
însă în 365 de zile, 5 ore, 48 de minute 
și 46 de secunde, adică nu avem un 
număr exact de zile.

în calendarul iulian sau „stilul vechi" 
cum i se mai spune, care a fost stabilit 
de către Iuliu Cezar și astronomul 
egiptean Sosigena, anul a fost socotit 
de 365 de zile și 6 ore. Astfel, socotind 
de trei ori cîte 365 de zile, „se lua înain
tea Pămîntului", cu 18 ore ; de aceea 
s-a stabilit ca fiecare al 4-lea an să 
fie socotit de 366 de zile, pentru a se 
reveni la concordanța între anul calen
daristic și cel al mișcării Pămîntului.

Și aici apare însă o eroare : se so
cotește anul calendaristic cu 11 minute 
și 14 secunde mai lung decît este în 
realitate. Și dacă pentru un an nu con
tează în viața curentă, în secole se a- 
junge la zile întregi de rămînere în 
urmă. De aceea, papa Grigore, în anul 
1582, a decretat „reforma gregoriană" 
sau stilul nou, prin care s-au suprimat 
10 zile (întîrzierea de la reforma iuliană 
pînă în 1582) și a schimbat puțin stabi
lirea anilor bisecți (cu 366 de zile). La 
noi, stilul nou a fost introdus de-abia 
în 1924, cînd întîrzierea ajunsese la 13 
zile : după 1 octombrie, a urmat 14 oc
tombrie.

Se vede de aici un lucru : „stilul 
vechi" este total greșit : dacă am socoti 
în continuare după el, am ajunge să 
spunem că e 1 ianuarie, dar afară să 

Palatul Culturii din lași (detaliu).

fie vară I Chiar stilul nou creează o ră
mînere în urmă de 1 zi la 2000 de ani, 
dar ea poate fi suprimată pentru res
tabilirea concordanței.

Proiecte noi de calendar ?
Actualul sistem calendaristic prezin

tă o deficiență importantă : calendarul 
trebuie schimbat în fiecare an, din 
cauză că zilele săptămînii au mereu 
alte denumiri.

în fosta Ligă a Națiunilor, se stabi
lise un proiect de reformă, pentru a fi 
introdus în 1939—1940. Cel de al doilea 
război mondial nu a permis însă acest 
lucru.

Discuțiile au fost reluate de Organi
zația Națiunilor Unite. Se propune ca 
din 1969 să fie adoptat pe tot globul un 
sistem calendaristic în care să existe 
12 luni de cîte 31, și 30 de zile — tri
mestrial, ceea ce face 364 de zile. Cea 
de a 365-a zi (și cea de a 366-a în anii 
bisecți) urmează să nu aibă număr și 
nici nume, fiind considerate zile mon
diale de odihnă și colaborare interna
țională. în afară de aceasta, 1 ianuarie 
va fi mereu duminică, iar restul zilelor 
vor avea în fiecare an aceleași denu
miri pentru aceleași date.

Au mai fost prezentate și alte proiecte, 
însă cel înfățișat pe scurt mai sus, pre
zentat de delegația Indiei, a întrunit 
cele mai multe voturi. Astfel, după toa
te probabilitățile, în următorii ani vom 
avea un calendar cu aceeași numără
toare — păstrată prin tradiție, dar 
care va reflecta și el, prin zile speciale, 
dorința unanimă de pace și colaborare 
între toate popoarele lumii.

MATEI ALEXESCU 
directorul Observatorului Astronomic 

Popular—București

Din obiceiurile popoarelor

ÎMBLÎNZIIORII 01 ȘERPI
Cine a fost în India sau în regiunile 

de la poalele Himalaiei a întîlnit nea
părat cîte un bărbat oacheș, cu un 
coșuleț într-o mină și un toiag în 
cealaltă. El poartă pe cap un turban, 
precum și o eșarfă sau basma care 
se crede că ajută la îmblînzitul șerpi
lor.

Imblînzitorii de șerpi nu cutreieră 
numai ulițele satelor. Ei pot fi întilniți 
adeseori pe aeroporturi, în preajma 
hotelurilor și a caselor de oaspeți.

De îndată ce îmblînzi’.orol observă 
că în jurul lui s-a adunat ce lume, 
se așează pe pămînt, cu picioarele în
crucișate, își pune jos coșulețul și 
scoate de undeva o vergea uriașă. Este 
fluierul. îl duce la buze, fălcile i se 
umflă ca la un suflător în sticlă. Se 
aude o muzică tristă, care amintește 
de melodiile funebre cîntate la înmor- 
mîntările musulmanilor. Ca orice artist 
ambulant, îmblânzitorului ii place să 
creeze o atmosferă enigmatică, plină 
de mister, să producă senzație. De fapt, 
efectul îmblînzitor al muzicii asupra 
șerpilor este discutabil : știința a do
vedit că șerpii sînt complet surzi. Cu 
toate acestea cobra, de pildă, are, în a- 
dîncitura dintre nări și ochi, un organ 
sensibil la razele infraroșii. Ea poate 
simți o diferență de temperatură egală 
cu a mia parte dintr-un grad. Cu aju
torul acestui organ, șarpele își găsește 
victima pe întuneric, iar nu după auz 
— cum cred unii indieni. De aceea, 
oamenii de știință sînt de părere că 
șerpii reacționează de fapt numai la 
legănarea monotonă a corpului îmblîn- 
zitorului și a fluierului său.

Oricum ar fi, îmblînzitorul își atinge 
scopul principal — să facă șarpele să 
se agite și să atragă spectatorii. Spaima 
junglelor, funia vie, întinsă, cu capul 
mic și limba despicată ieșind din gura 
larg deschisă, pare fascinată de privi
rea stăpînului. Demonstrația își face 
efectul: pe pămînt încep să curgă bani 
mărunți, uneori cade chiar cîte o 
bancnotă.

In satele puțin populate, unde este 
greu să aduni un public numeros, îm- 
blînzitorii de șerpi se întovărășesc și 
prezintă spectacole în comun. Pentru a 
atrage atenția țăranilor neîncrezători 
are loc o ceremonie specială care 
durează cîteva zile.

De cele mai multe ori, din „trupă" 
fac parte trei îmblinzitori. în prima zi 
a sosirii în sat, de obicei in ajunul 
sărbătorii lui Hanuman — Zeul mai
muțelor — ei execută la fluiere o 
uvertură, fără principalii participant 
la spectacol.

A doua zi, unul dintre îmblinzitori 
face cîțiva pași înainte și aruncă în 
nisip o rupie de metal, trasind în 
jurul ei un cerc. încep dansurile, în 
timpul cărora îmblinzitorii schimbă 
între ei fraze „magice" șl își aruncă 
unul altuia cîte puțin praf. Se întîmplă 
să danseze pînă la istovire aparentă : 
unul dintre îmblinzitori cade brusc la 
pămînt și se tăvălește în convulsii.

Cel care a aruncat rupia îl repre
zintă pe Hanuman. El „vrăjește" fluie
rul partenerului său, care începe să 
se sufoce, rămîne înmărmurit, mai face 
însă eforturi să cînte. In cele din 
urmă, constatînd că vraja este mai 
puternică decît el, se lasă păgubaș, 
și fluierul îi rămîne înțepenit între 
buze. Reprezentația este însoțită de 
hohote de ris, se entuziasmează in spe
cial copiii — principalii spectatori și 
principala nădejde a îmblînzitorilor: 
datorită lor, țăranii își desfac pungile.

Nu se știe cine a fost primul îmblîn
zitor de șerpi. Se știe însă precis că 
în India existau în antichitate imblîn- 
zitori de șerpi și că ei sînt amintiți 
in străvechile poezii populare indiene.

ACTUALITATEA
ȘTIINȚIFICA
Șl TEHNICA

Concentrat de albumine 
vitaminizat

După cercetări care au durat doi 
ani, oamenii de știință de Ia Institu
tul industriei chimice din Sofia au 
obținut albumină din țițeiul extras 
din zăcămintele de la Doini Dîbnik, 
lingă Pleven. Acest țiței conține 
23—25 la sută parafine normale, de 
două ori mai mult decît petrolul uti
lizat pînă acum in acest scop. Con
centratul de albumine vitaminizat 
obținut este deosebit de bogat in 
aminoacizi EU conține licină — 
un aminoacid care stimulează creș
terea animalelor, precum și nume
roase vitamine — Bl. B2, PP, B6. 
B12 și altele

Concentratul va putea fi utilizat 
nu numai în zootehnie, ci și ca pro
dus alimentar.

Pentru o producție sporită 
de pește în eleștee

Theodor Bufnită și Gheorghe Bre- 
zeanu. de la Institutul de biologie 
„Traian Săvulescu" din București, 
au efectuat cercetări in eleșteele 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Dridu. regiunea Bucu
rești Studiile hidrochimice, hidro- 
biologice și piscicole au urmărit 
elucidarea proceselor complexe care 
au loc in fitoplanctonul și zooplanc- 
tonul eleșteelor. in vederea diri
jării acestora pentru sporirea pro
ducției de pește. Gei doi oameni de 
știință au pus fn evidentă faptul ci 
printr-e alimentare rațională cu 
ană administrarea îngrășămintelor 
chimice și crearea unei vegetații 
adecvate, producția de pește ar spori 
de două ort ți la un preț de cost 
scitul la jumătate-

Hyperiplast terapeutic
La Combinatul de industrie locală 

din Timișoara a început fabricarea 
unui nou produs denumit „Hyperi
plast terapeutic" pentru combaterea 
microtraumatismelor și arsurilor. 
Substanța de bază din compoziția 
sa este hypericina extrasă din ,her- 
ba hyperici" plantă denumită popu
lar „sunătoare"

Hyperiplastul este un produs pro
filactic fi curativ, protetenză bine 
rana, contribuie la refacerea rapidă 
a țesuturilor ți are o puternică ac
țiune cicatrizantă și de atenuare a 
durerii Fiind de dimensiuni reduse 
(10X6 cm.L hyperiplastul poate fi 
purtat la individ și întrebuințai 
imediat după accident de către cel 
in cauză. care poate să-și continue 
apoi nestintfherit munca.
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produce și livrează unităților socialiste an BOGAT 
SORTIMENT DE:

— fermoare plastice care au elasticitate, suplețe și 
diferite nuanțe de culori ce se asortează tuturor 
țesători lor.

— Jucării mecanizate și litografiate, produse noi: 
electrocare, autorachcte și călătorii distractive.

— Articole de uz gospodăresc și sport; articole 
inoxidabile, articole sportive, bidoane turistice, 
spirtiere, cutii turistice, truse camping din aluminiu.

Cereți la toate magazinele de specialitate produ
sele Metaloglobus, garantate și de calitate superioară.
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str. Republicii Nr. 584, 
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livrează fără repartiție din stoc disponibil de materiale 
pe bază de comandă fermă :

— diverse oțeluri
— laminate feroase
— materiale electrice
— fitingărie
— piese de schimb
— rulmenți
— curele trapezoidale
— diferite nituri

Informații suplimentare se pot obține direct de la Ser
viciul aprovizionare, telefon 14558 zilnic de la orele 
7—15 unde se pot consulta și listele de materiale.
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— cimenturi cu rezistențe mari
— cimenturi speciale colorate
— ciment M- 400
»— cimenturi aluminoase.
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satiră și umor ALBINA'i 1 I A 1 satiră și umorSă te mai încrezi în prieteni!
Nu mai poți avea încredere In 

nimeni. Dacă și bunul meu prieten 
Vasile Dragomir m-a dezamăgit, 
atunci ce să mai zic ? Din cauza 
lui nu mai sînt astăzi gestionarul 
depozitului de mobilă din comuna 
Nănești (Galați). Da, el este vinovat 
că mi-a stricat fericirea, liniștea, 
și de ce să nu recunosc ? — bugetul. 
Mă aranjasem atît de bine l I-am 
servit pe toți oamenii din satele 
vecine. Care dorea să cumpere un 
dulap, un pat, un scaun — la Ioniță 
Pascu venea.

— Ia-1 pe ăsta, îi ziceam arătîn- 
du-i niște mobilă anume pregătită.

După ce îl încerca, strîmba din 
nas.

— Cam scîrțîie.
— Sigur că scîrțîie, aprobam zîm- 

bind cu înțeles. Dar se poate aranja 
imediat... numai că trebuie unse 
balamalele.

Omul înțelegea. Ungea cu doi-trei 
poli și gata... 1 se găsea mobilă 
care nu mai soirțîia și pleca mulțu
mit.

Tocmai cînd găsisem și eu o me
todă cu care să-mi ridic nivelul de 
la doi-treî poli la mii de lei, s-a 
găsit Vasile să-mi facă figura.

Să vedeți cum a fost. într-o zi, 
a venit un cetățean, a cumpărat 
niște mobilă unsă, a plătit 4 863 lei, 
și-a luat marfa și a plecat. După 
aceea m-am gîndit că puteam să-i 
vînd mobila și în rate. Să nu se zică 
despre mine că nu creez avantaje 
clientului. Zis și făcut. Am întocmit 
un contract și am depus ca avans 
1 500 lei. Restul, pînă la 4 863 lei, 
i-am pus de-o parte pentru nevoile 
mele. Cînd voi avea bani, voi plăti 
și ratele. Dar pe numele cui să 

fac contractul ? Pe numele clientului 
nu se putea că plătise cu bani 
gheață. Și la cine să mă gîndesc 
dacă nu la bunul meu prieten 
Vasile ? Cînd a fost la semnătură 
mi-am zis: ori dă el un kil de 
vin, ori n dau eu, ori semnează el, 
ori eu — tot aia e. Așa că l-am 
semnat. Nici nu i-am mai spus, să 
nu creadă că-mi este dator.

După vreo lună, ce credeți că a 
fost capabil Vasile să-mi facă ? A 
murit Cînd a venit un control, ne- 
vastă-sa a spus că n-a cumpărat 
nici o mobilă, n-are nici o rată. Ea 
nu știe nimic. Și nici nu știa... Ce 
a urmat e ușor de înțeles — lipsă 
în gestiune. Și asta pentru că m-am 
încrezut în prieteni.

Pt. conf.
A. CROITORU B

CĂRBUNELE B
Cărbunele, dacă s-a stins 
Stă 
Tot
Nu

I
liniștit fi rece, dar firește, 
nu e definitiv învins— 
mai arde insă...

murdărește.

G. DRAGANESCU

B 
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Se ia un cor de 100 persoane 
și se pisează bine, bine, cu repe
tițiile, folosindu-se în acest scop 
unul și același cintec. Se face 
o pauză de două, trei zile și se 
pisează din nou, păstrînd cîntecul 
de la început. Reluăm operația 
la intervaluri scurte și pisăm cu 
repetarea aceluiași cintec, cel 
puțin o dată pe săptămînă, fără 
a prezenta însă nici un spectacol.

Observăm că se obține ceva 
care incepe să scadă, de la 100 
la 60 sau chiar la 40 de persoane. 
Se pisează mai departe — merge 
și prin frecare — și se adaugă 
puțină zeamă concentrată de re
petiție. Corni se dizolvă încet, 
îneet.

Ceea ee am obținut este un 
grup vocal cu care se poate lucra 

mult mai ușor decit cu corul de 
100 de persoane. Dacă și așa ne 
este greu, se pisează sau se freacă 
după același sistem (repetiții fără 
spectacole), pînă cînd se obține 
un solist vocal.

Recomandare
Cu această rețetă ne putem 

prezenta cel mult la concursuri 
de artă culinară. Nu avem insă 
nici o șansă la concursul forma
țiilor muzical-coregrafice, unde 
putem reuși cel mult figura 
făcută de corurile din Cobia de 
Jos și Uliești. regiunea Argeș, 
care (ei, da, ați ghicit) nici nu 
s-au mai prezentat...

N. CULCEA

Lupul 
și capra 
sălbatică
Lupul a așteptat capra la izvor, 
Tupilat după niște scorburi, in pripor. 
Știa că va veni pe la amiază 
Cînd soarele printre crengi scinteiază. 
O aștepta fiara lihnită 
Lingă scorbura prăbușită.
Capra cobora Ia vale, 
Oprindu-se din cînd in cind in cale. 
Venea de peste munți și zăpoare 
La recile izvoare.
S-a trezit față în față cu lupul flămind. 
Fiara a văzut-o tremurind,
Fericit c-a dat de-o bucățică atita de grasă. 
S-ajungă, întreagă, de-o singură masă.
Capra s-a rugat de fiară, 
Zicînd eă tot are să moară, 
S-o lase o clipă să urce pe stincă 
Să mai privească încă și încă 
Odată în vale, la pajiștile frumoase 
Pe care n-ar fi vrut să le lase...
Și lupul s-a învoit
Iar capra parcă a zvicnit
Și cind a ajuns pe piscul cel mai de sus 
l-a spus lupului ce-a mai avut de «pus...

DUMITRU CORBEA

PE MUNTELE

Urc șt pasul mi-e ușor 
parcă zbor-

Am în inimă drept zestre 
șapte cîntece măiestre 
și mai am intr-un ulcior 
tinerețea anilor.

Mîinile, cupe deschise, 
poartă mîngîieri șt vise

QĂINA
pentru cel ce s-o pleca 
plinul ne-nceput să-l bea-
Urc și pasul mi-e ușor 
parcă zbor.
Și-am ajuns sus la fîntînă 
doar cu dragostea de mină 
pe poteci de soare pline

Cine-i mai bogat ca mine T>

RODICA TOTT

Pîn-la strai de catifea, 
nici dimia nu e rea.

Cind nu-ți ninge și nu-ți plouă 
știu că-i bună cușma nouă ; 
dar cînd degeri la ureche 
nu e rea nici cușma veche.

A ajuns și cirna 
să-și vadă-n ochi bîrna. 
Dar... oricui o-ntreabă, 
spune că-i podoabă 
și oricui o ceartă 
cic-așa se poartă.

G. HULUBEI
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