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Vă urăm succes la examene!
Cu inima plină...

..Joe Jackson s’a sculat mai devreme chiar decât soarele. A 
privit în colibă dar nu mai era nimeni. Toți plecaseră pe plan
tație. Joe simți că-1 cuprinde teama. A întârziat I Dar cum să nu 
întârzie ? Aseară s’a culcat târziu și era frânt de oboseală.

Joe, își trase în grabă cămașa peticită și o sbughi spre plan
tații. Căută să se furișeze printre tufe dar supraveghetorul îl și 

ări. Din doi pași fu lângă el și biciul greu al supraveghetorului
;epu să-i lase urme adânci pe pielea-i înegrită de soare...
Joe e de vârsta ta, dragă cititorule. Dar pe el nu-1 așteaptă 

școala și nici profesorii care să-l întâmpine prietenește. In țara 
în care trăiește el, copiii săraci nu pot merge la școală. Ca să-și 
poată câștiga o coajă de pâine ei lucrează din zori și până în 
noapte pentru stăpânii lor.

Ți-am povestit acestea toate, fiindcă a fost o vreme când și la 
noi în țară se întâmplau lucruri asemănătoare. Vremurile acelea 
au apus însă pentru totdeauna ia noi. Tu înveți astăzi într’o 
școală luminoasă și ca tine învață toți copiii de vârsta ta. Peste 
două zile vei păși în sala de examen. Vei găsi clasa împodobită 
cu flori proaspete, profesorii te vor întâmpina zâmbitori. Pe 
stradă oamenii te vor petrece cu privirea îmbucurată. Pentru 
întregul nostru popor ziua de examen este, o adevărată sărbă
toare. Pe tine te așteaptă oamenii muncii să crești mare, să 
ajungi cunoscător al tainelor științei, harnic și priceput muncitor, 
fără teamă în fața greutăților.

La r.oi s’au construit multe, dar câte nu mai sunt de construit. 
Știința din zilele noastre se îmbogățește zi de zi cu noi desco
periri dar câte nu mai sunt de descoperit! Tu vei fi acela care 
vei duce mai departe cuceririle de până acum.

Iată dar de ce întregul nostru popor te sărbătorește acum când 
pășești la examene. Pășește cu inima plină și răspunsurile tale 
să îndreptățească toate speranțele pe care și le pune poporul 
nostru în tine.

Succes deplin la examenele de sfârșit de an!,..

Ca să cuceriți comorile științei
Acad, prof. dr. C. I. PARHON

Președinte de onoare al Academiei R.P.R.

In curând vor începe examenele de sfâr
șit de an, un prilej de a arăta tot ce ați 
învățat un an întreg. Trebue să învățați 
mereu și cât mai mult, să vă sporiți con
tinuu cunoștințele pentru a putea deveni 
cetățeni vrednici ai Republicii noastre li
bere.

Numai învățând cu perseverență veți 
putea cuceri toate comorile lumii, ale ști

inței, care ani de-a-rândul au fost ținute 
îngropate, în întuneric.

Și eu, dragii mei, care am pășit pe pra
gul a 81 de ani, nu am încetat o clipă să 
învăț, să citesc, să caut mereu tot ce e 
nou.

Vă urez spor la muncă și succes Ia exa
men, vouă, viitori constructori ai socialis
mului și comunismului, ai societății de 
mâine.

Vă așteptăm
Peste două zile vor începe examenele de sfârșit de an. Cu acest prilej vă 

felicit cu căldură și vă urez din toată inima, mult succes.
Alături de voi, și noi, muncitorii, sărbătorim acest eveniment de seamă Jin 

viața voastră și ne bucurăm de succesele pe care**le obțineți. Nu peste mult timp, 
voi veți fi aceia care ne veți lua locul. Veți fi schimbul nostru de mâine. Veți 
deveni mecanici iscusiți, oțelari, zidari. Vă așteptăm. Dar pentru a fi adevărați 
stăpâni ai meseriei voastre, trebue să învățați cu sârg încă de pe acum, de pe băncile 
școlii.

Ion BARBAȚEANU 
muncitor, fruntaș în producție 
Sec(ia a IlI-a fierărie-vagoane 
Atelierele C.F.R, Grivița Roșie

In dimineața primului examen

Foto: GR. PREPELIȚA

PROFESOAREI 
NOASTRE

Ne despărfim, o, bună profesoară! 
Da’n amintirea anului trecut. 
Imaginile dragi de-odinioară, 

i Le-om depăna mereu ca la’nceput.

Prea repede-a trecut anul de școală 
( Iar cărțile’nvăfate’n raft le-am pus- 
' Lumina lor s’a adunat domoa'.ă.

înaltă și’nteleaptă de nespus.

E-o mare zi. Ne bucurăm cu toții', 
Sim(im din plin că afi sădit în noi, 
Un dor aprins de muncă și de via(ă, 
Lumina caldă-a învățăturii noi.

Și’n față-'i vara... Cum ne mai aș
teaptă !...

i
ln taberele largi de pionieri
Să respirăm odihna cea curată.

La toamnă să venim cu noi puteri.

Ș Pentru lumina'n care-om crește mari 
■ 1 Fă vom păstra în inimă mereu.

\ Cu minte sănătoasă, brațe tari,
Nimic n’o să ne pară mâine greu.

Fiorin TEODORESCU 
clasa a Vl-a București
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I nu s’a șters.

Să-i înveselim, 
să-i bucurăm

„Tot ce am cucerit, tot 
ce încălzește azi inimile 
noastre, tot ce avem drep
tul să visăm cu siguranța 
că vom împlini, se leagă 
de pace". Așa a spus în 
cuvântul lui minerul Hai- 
du luliu, Erou al Muncii 
Socialiste, la Adunarea re
prezentanților mișcării pen
tru apărarea păcii din 
R.P.R. Vorbe puține și 
simple, în care se răsfrân
ge gândul și năzuința în
tregului nostru popor. Ele 
arată limpede că oamenii 
muncii din patria noastră 
și-au închinat toate forțele 
acestei cauze scumpe a o- 
menirii că sunt hotărîți să 
apere cu dârzenie pacea.

Adunarea aceasta, care 
s’a ținut în Capitală la 22- 
23 Mai, a strâns laolaltă 
delegați din toate colțurile 
țării, strungari și poeți, a- 
cademicieni și tractoriști, 
țărani muncitori și ingi
neri, profesori și funcțio
nari. Dela tribuna Adu
nării, delegații au exprimat 
convingerea neclintită a po
porului nostru că pacea 
poate fi și trebue cucerită, 
că marea ei cauză va bi
rui.

Amintirea dureroasă a

Un aspect din sală

războiului
Popoarele lumii nu mai 
vor să-și piardă fiii 
câmpurile de bătaie. Unin- 
du-și glasul cu al lor. po
porul român se ridică cu 
tărie împotriva uneltirilor 
imperialiștilor apuseni de 
a deslănțui noi măceluri. 
Poporul nostru tinde spre 
acelaș țel pentru care po
poarele iubitoare de pace, 
în frunte cu Uniunea So
vietică, luptă necurmat: 
rezolvarea pe cale paș
nică, de tratative, a neîn
țelegerilor dintre state. Și 
țelul acesta poate fi atins. 
Multe evenimente arată tă
ria crescândă a voinței de 
pace a popoarelor, dorința 
lor de înțelegere. Așa a 
fost de pildă Conferința 
dela Bandung a țărilor 
Asiei și Africei.

Ochii popoarelor se în
dreaptă cu încredere și re
cunoștință spre Uniunea 
Sovietică, țara care depune 
cele mai neobosite eforturi 
pentru apărarea șl consoli
darea păcii în lume. Pro
punerile Uniunii Sovietice 
cu privire la reducerea ar
mamentelor și interzicerea 
armelor atomice și cu hi
drogen, Tratatul de prie
tenie încheiat la Varșovia

artistic dela Casa 
din Roman pregătește 

vesel și bogat. Sunt 
în program cântece, dansuri, re
citări și o scenetă. Asta e bucu
ria pe care o pregătesc pionierii 
din ansamblu, pentru cei niici, de 
ziua lor!

Pionierii din cercul „Mâini 
îndemânatice" lucrează cu mi
gală la iucăriile pe care vor să 
le dăruiască celor mici. In ate
lierul lor, pe toate mesele sunt 
întinse vopsele și, îngrămădite 
într'un colț, stau jucăriile tăiate 
din placaj. Stau aici, în grăma

între opt state Europene, 
sunt mărturii trainice des
pre politica fermă de pace 
a popoarelor noastre.

Imperialiștii apuseni con
tinuă însă să fluture ame
nințarea războiului. De a- 
ceea, forțele apărătoare ale 
păcii îți întăresc veghea, 
își sporesc strădania. înca
drat în această uriașă miș
care, poporul român e ho- 
tărît să-și apere cu tărie 
viitorul însorit și pașnic ce 
și-l clădește azi. Cele 
11.500.000 semnături strân
se până acum pe Apelul 
Păcii în țara noastră, gră
iesc din plin despre voința 
poporului nostru de a nu 
îngădui ca bombele impe
rialiste să mai prefacă în 
scrum casele și să curme 
râsul senin al copiilor. A- 
ceiași hotărire. a adus o 
la Adunarea aceasta din 
Mai, și au spus-o răspicat, 
reprezentanții poporului. 
La fel de răspicat o vor 
spune 
noastre 
dială 
forțelor 
care 
sinki, peste câteva săptă
mâni.

delegații patriei 
la Adunarea Mon- 
a reprezentanților 
iubitoare de pace,

se va ține la Hel-

Care dintre voi n’a auzit despre 
apa vie și apa moartă din poveștile 
noastre populare? Dar dacă voi ați 
auzit de această <apă' numai în bas
me, copiii’ din comuna Tătaru, re
giunea Constanța, au putut vedea 
cu ochii lor o apă asemănătoare, 
o apă care pentru grâu are puterea 
„apei vii”, iar pentru buruieni a 
„apei moarte”. Dacă se stropește 
grâul cu această apă, el prinde par
că puteri noi și crește mai bine. 
In schimb buruienile din grâu, (ne
ghina, pălămida, volbura), la șase 
ore după ce s’a stropit lanul, se 
ofilesc, se usucă și pier.

Această „apă fermecată”, prepa
rată în Uniunea Sovietică, este cu
noscută în știință sub denumirea 
prescurtată „2,4 Du“. Numele ei

dă, fără să se certe, 
câini, păsări și vulpi.

Vulpea — să nu-fi vină i 
crezi! — ține de câteva zile c 
coșul în brațe și încă nu l 
mâncat. '

Multe jucării au și fost vo 
site. încă puțin, și surprize 
pentru cei mici vor fi gata. . 
sunt la număr vreo trei-pat 
sute. O să ajungă pentru tc 
copiii dela grădinițele din oraș 
lor

Elena GAVRILESCl 
Corespondenta

„Scânteii pionierului” 
pentru regiunea Iași

In cinstea zilei de 1 Iunie, revista „Cravata Roșie", a poftit o parte i 
cititorii ei din București la teatrul „Țăndărică", să vadă piesa „Fn 
Liu". Cu acest prilej, scriitorul O. Pancu-Iași a povestit copiilor des, 
însemnătatea zilei de 1 Iunie.

Intr’una din pauze el a stat de vorbă cu un grup de pionieri.- ★ *________
„PLIVIM CU AVIONUL"

complet este ceva mai lung și po 
greu de reținut. I se spune „a 
2,4 diclorfenoxiacetic". Mai cur 
țută este îtjsă sub denumirea 
substanță „herbicidă”, adică s 
stanță care ucide buruienile.

Lichidul se împrăștie pe lan c 
tr’un avion care zboară la înălți 
mică. Lanul gospodăriei noastre 
stat are o suprafață de 2000 1 
tare. Dacă l-am fi plivit mani 
ar fi fost nevoie de 14.000 z 
muncă. Operația aceasta însă, 
face acum un singur om, pilc 
avionului, înlocuind astfel zii 
munca a 420 de oameni.

Alecu FLEGON
Ing, mecanic — G.A.S. „Costa 
Burcă” — corn. Tătaru — r

Constanța

PEI IUI-SUNIn plin centrul Capnaiei Chinei Populare, pe ț„. 
mul pitoresc al lacului Beihai, se înalță una dintre 
cele mai frumoase clădiri ale orașului. Aici, odinioa
ră, a fost unul din palatele imperiale și acum este 
Palatul pionierilor — cel mai îndrăgit loc de odihnă 
al școlarilor din Pekin.

In fiecare Sâmbătă și Duminică, sute de fete și 
băieți din toate colțurile orașului se îndreaptă acolo 
pentru a-și petrece timpul liber și a se ocupa de 
ceea ce le place mai mult: de aeromodele, de apara
tele de Fizică, Biologie și Chimie, de artă și Muzică.

Palatul pionierilor reprezintă un întreg ansambîtl 
arhitectonic de clădiri, construite în stil național chi
nez și situate în două mari curți. Spre aceste clădiri 
duce o scară largă de piatră, de pe treptele căreia 
poți admira în voie priveliștea minunată a lacului 
și turnul alb ce se înalță pe insula Tiun. In curtea 
largă a Palatului pionierilor sunt terenurile de bas
chet și un sector anume pentru lecțiile practice de Bio
logie.
In vara anului trecut, într’o Duminică, am plecat la 

Palat pentru a mă iniția asupra muncii pe care o 
desfășoară pionierii. Intrând într’o curte spațioasă, 
am văzut un grup de copii lucrând în sectorul expe
rimental: săpau pământul, sădeau plante și puneau 
araci la mazăre.

Era vorba de membrii cercului de Biologie, care se 
ocupau de lucrări practice. Stând de o parte, prinsei 
să le lămuresc munca. Atenția îmi fu atrasă de o 
fetiță cu niște cosițe subțiri, lăsate pe umeri. Fe
tița punea de zor în cuiburi niște semințe de plante. 

Terminând ceea ce avea de făcut, ea își șterse mâî- 
nile de pământ și spuse mulțumită: „am isprăvit”.

Intrebând-o ce a făcut-o să intre în cercul de Bio
logie. ea mi-a răspuns:

— Astăzi, bunăoară, am ascultat o conferință despre 
înmulțirea plantelor și despre metodele de sădire a 
lor. După aceea ne-am ocupat de răsădirea ortensiilor 
și a belșițelor. Pentrucă toate astea le-am făcut cu

Palatul pionierilor din Pekin

mâinile noastre, n’o să mai putem uita cele ce 
s’au povestit în timpul conferinței.

In partea opusă a curții, într’o cameră încă 
toare, este instalat cercul aeromodeliștilor. Peste 
întâlnești aici desene, schițe și modele di fe 
avioane, precum și materiale și instrumente :es 
construirii aeromodelelor. In camera destinată act 
tății cercului de artă plastică, domnește o peri 
nentă însuflețire. In curte, alături de această îr 
pere, un grup de copii se ocupă cu schițarea dif 
telor momente din activitatea Palatului pionieri 
Pe pereții camerei sunt expuse desenele membr 
cercului, executate în creion și acuarelă. Tot 
putem vedea și statui de ghips, reprezentând țăr 
și muncitori în timpul muncii. Iată și portretul e 
nei sovietice Zoia Cosmodemianscaia. In desei 
și sculpturile executate de copii se oglindesc dif 
fele aspecte ale vieții lor. Multe desene sunt fă( 
și pe alte teme de actualitate. Poți vedea aici sc 
făcute după piața Tienanân gătită de sărbăto 
schița porumbelului păcii, a unei uzine cu coșu 
fumegânde, a voluntarilor populari chinezi luptânc 
Coreea, împotriva cotropitorilor. Atenția vizitator 
este atrasă de un desen deasupra căruia scrie: „ 
vesc din casa mea cum se construiește patria”. Ti 
rul pictor și-a făcut un autoportret stând în cu 
casei, împreună cu mama și fratele său și prii 
construirea unei clădiri din curtea vecină.

Era spre seară. Răsună clopotul care dădea 
veste că activitatea cercurilor s’a isprăvit. S’’ is 
vit încă o zi plină de bucurie. Auzind clop 
dintre copii suspinară din greu. Nu se îndura- d 
să plece. Totuși nu le rămânea altceva de făcut 
cât să-și strângă instrumentele și să se pregăte; 
de plecare. Pe poarta Palatului năvăli apoi gli 
veselă și sgomotoasă a copiilor. Peste o clipă 
șurile lor se pierdură în larma mulțimii ce se plii 
în grădina publică.
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Apoi bucuroși ne vom 
lua rămas bun...

Lucia PALADE
Unitatea nr. 6 

Bacău

Vom răspunde bine 
ia examene

M'au ajutat 
cârfile

Sofia ROTMAN 
conducătoarea unității nr. I 

Rnhuși

împreună cu prie- 
toate localitățile 
la examen să ne 
La Limba română

De cum am pășit în pătrarul LV, am avut grijă 
să-mi revăd materia din urmă. Când am deschis no
tițele și cartea de Istorie, mi se părea că lecțiile le 
învățasem numai cu două zile în urmă. M -a crescut 
inima de bucurie, văzând că le știu. De-abia atunci 
mi-am dat seama că e bine să fii atent la explicație, 
să-ți iei notițe și să înveți lecție cu lecție tot anul. 
Cu toate acestea, eu tot am repetat materia. La Ma
tematică am făcut multe exerciții, 
tena mea Margareta, am căutat 
geografice pe atlas, ca nu cumva 
încurcăm dacă ne scoate la hartă.
ne-am întregit cunoștințele cu lecturi in afara orelor 
de clasă. Dar nu numai cu materia sunt pregătită. 
Mama mi-a făcut mai zilele trecute o fustă plisată și 
o bluză nouă, pe care am să le îmbrac în cea dintâi 
zi a examenelor.

Zilele acestea ne-am 
împodobit clasa pentru e- 
xamene. Mihaela, Adriana 
și cu Ana au făcut lozinci 
și au aranjat tablourile. 
Silvia a adus un covor. 
Natalia și cu Marilena au 
pregătit o gazetă de pe
rete festivă. Apoi, după ce 
am avut toate lucrurile la 
îndemână, le-am aranjat 
pe fiecare la locul lui. 
Pe catedră am așternut o 
față de masă frumoasă. 
Am pus și o vază cu flori 
proaspăt culese.

Mihaela ROIBU 
cl. a V-a

Liceul de fete Suceava

Am învățat
îmi place să învăț Ia Științele 

încurcam rău de tot rădăcinile și tulpinile 
străduiam eu să le învăț din carte, uneori Ie desenam, dar 
tot nu-mi erau suficient de clare. Astă primăvară însă, cum 
s’a luat zăpada, împreună cu tovarășul profesor am ieșit 
în grădină. Școala noastră este nouă și are un lot școlar de 
1600 m2. Fiecare bucățică am căutat s’o folosim. Ne-am îm
părțit pe grupe și, după ce am nivelat terenul, am semănat 
plante furajere, porumb, cartofi, tot felul de zarzavaturi, 
plante medicinale și flori. Porumbul și cartofii i-am semănat 
obișnuit și în cuiburi dispuse în pătrat. Apoi, odată cu re
capitularea materiei, am urmărit fiecare plantă cum a 
răsărit, cât a crescut, când au apărut primele frunze. După 
ce am văzut practic acest lucru, nu mă mai pot încurca^ 
Cunosc bine fiecare plantă și la examen voi răspunde fără 
șovăire.

Prieteni cu sportul
Pentrucă iubim sportul, 

am organizat în timpul ier
nii campionate de schi și 
șah. Acum când e mai cald, 
facem gimnastică, atletism, 
jocuri, pregătire fizică ge
nerală. Am dat și un fru
mos program sportiv de 1 
Mai. Așteptăm cu nerăbdare 
vacanța, ca să organizăm 
diferite meciuri și să putem 
învăța și alte sporturi, pe 
care încă nu le cunoaștem. 
Vrem să devenim sportivi a- 
devărați.

Nicolae VORN1CESCU 
cl. a Vil-a B.

Șc. medie de 10 ani 
Vișeul de Sus

Anul acesta încerc pentru prima 
oară emoția examenelor. In tot 
timpul anului școlar am învățat cu 
regularitate și caut și acum să-mi 
îndeplinesc cu cinste prima mea 
sarcină de pionier, aceea de a în
văța. Cu adevărat vă spun că, în
vățând zi de zi lecțiile, la recapi
tulare mi-a fost ușor și la examen 
voi răspunde bine.

Nicolae CI U PAC
cl. a IV-a Școala medie nr.f 

Craiova

naturii. Câteodată însă, 
plantelor. Mă

în locuri răcoroase. Vom petrece zile plăcute!
---------- 1-------------- * ----------------------------

scrisoare sosită în ultima vreme la 
punsuri bune la examene, suntem
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F d^atete madha /yn, /yi/diat /te /tf/ucfi/, | 
U da ftJtepattede, m/adtee. jwtebuu 
V* aaw/ig /dn, /de/mtâ ten, /ucdtei, /o | 
I /Lfi/Ui/dad /te ^teat/cțte

"edteg, efâu/a,
I Mc /te 7/unu /ten,/am cdtddaatnu I ‘/temrute /te/otecte

La română, în afară de 
recapitularea materiei din 
timpul anului, eu m’am 
ocupat de ortografie și de 
gramatică, am analizat 
diferite texte. Am căutat 
de asemenea să-mi îmbo
gățesc și vocabularul, ca 
să mă pot exprima mal 
frumos. De aceea am citit 
în timpul liber mai multe 
cărți. Mi-au plăcut îndeo
sebi: „Mitrea Cocor",
„Frații Jderi", „Tânăra 
Gardă", „Copilăria mea". 
In felul acesta am reușit 
să-mi însușesc temeinic 
cunoștințele și acum aș
tept nerăbdător examenul.

In timpul vacanței n’am 
să uit să mai trec pe la 
bibliotecă. Știu că mai 
sunt încă multe de învă-

Mircea ROȘIAN 
Conducătorul unității 

nr. 1 cl. a Vll-a 
Alba Iulia

Anul școlar e acum pe sfârșite. Timp de aproape zece luni, pionierii și 
școlarii din țara noastră au căpătat zi de zi cunoștințe noi.

pi iată-i acum, în preajma celui mai important eveniment din viața lor de 
școală: examenele de sfârșit de an. Ca să le întâmpine cym se cuvine, ei au îrr- 
ceput, cu luni în urmă, să repete lecțiile învățate.

„Suntem gata“, spun ei acum. Și cuvintele acestea răzbat din fiecare 
redacția noastră. „Suntem gata să dăm răs- 
gata să întâmpinăm cum trebue vesela va-

Ne-am împodobit 
clasa

(

Ne-am pregătit temeinic



La despărțire...
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Versuri despre prietenii mei
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‘Zice mărul: ..M’ai sădit 
Când eram de-un stat cu tine. 
M' ai udat, m’ai îngrijit. 
Și-acum... uită-le la mine!"
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— Rândul meu e să orezic 
Vremea vieții tale’n față;
Dacă'nueți cu sârg de mic.
Ai doar ,.timp frumos” in viață! --

,

-z
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— In numele familiei de iepuri. 
Eu, cel mai in etate-țj mulțumesc 
Că dându-mi varză din belșug, și 

sfeclă, 
M-ai ajutat feciorii să mi-i cresc!

s
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Insofit de mama, de bunicu*. 
De mătuși, de unchi și verișori, 
Intră’n curtea școlii noastre Gică, 
Foarte sîiicios și temător.
De trei zile somnul nu-i tihnește — 
„Dacă mă încurc la vreun răspuns? 
„De’nvățat am învă|at, firește, 
„Dar atâta poate nu-i de-ajuns !**
Mama și mătușile și unchii 
Clatină din cap înspăimântați 
Iar lui Gică-i tremură genuchii — 
„Gicule, sărmane, ai s’o păți 1“
E chemat. Se duce. Iar afară * 
îngrijorate rudele rămân.
Clipele drept veacuri le măsoară. 
Așteptând așa, cu frica’n sân.
Cu bunăvoință, bietul Gică 
E primit acum de profesori.
— Vino mai aproape, n'avea frică. 
La răspuns nu-i musai să dai zor I

Șade Gică’n tihnă, se gândește 1 
Limpede răspunde la’ntrebări. 

■— Bravo, nota cinci îți dăm. Primește 
Pe de-asupra și felicitări!
...In curând el fuga vine afară, 
Fericit sărind în sus de-un cot.
Rudele cu teamă-1 împresoară :
— Cum a fost, băiete, greu de tot ?
— Aș, de unde greu I Am stat, se chiamă. 
Cu profesorii nițel la sfat.
Nota cinci ca pe nimic am luat,

...Doar v’am spus că nu-i prilej de teamă!

Nu-i Mihal Viteazul, Țepeș Vodă 
nu-i,

X
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Sub bătrânul stejar stând pe iarbă 
Sfătuesc cei de-a șaptea, domol. 
Un puștan, neavând altă treabă, 
Le tot dă, cu sfială, ocol.

Dânșii! văd și-I privesc cu mirare ; 
Mai prejos decât ei îl socot 
Cu mândria acelora care
Dau examene grele de tot!

Insă puștiul — obraznic ce este! — 
Vine 'n mijlocul lor, liniștit:
— Hai noroc, ce mai veste-poveste ? 
De. examene v'ați pregătit ?

„Bravo băiete,

Da’n privire are semn de 
biruință. 

Intră’n curtea școlii. Dârji sunt 
pașii tul! 

Astfel calcă omul tare pe știinfăl 

I-auzi, spune snoave, povestește- 
un film. 

Vine la examen ca la el acasă ! 
Râde: „Se cuvine bucuroși să 

fim — 
Isprăvim, se chiamă înc’un an 

și-o clasă!*
Zău așa, privește-l; parcă-i ziua 

lui — 
Stă și-așteaptă’n tihnă oaspeții 

să-i vie. 
(Oaspeți, profesorii-s. Și, precum 

vă spUl. 
Dânsul, gazdă bună, să-i 

primească știe!)
Pentru ziua asta doar s’a 

pregătit 
încă din Septembrie — nu 

glumesc o iotă! — 
„.Carevasăzică, lesene-i de 

ghicit 
Cine eăpăta-va a mai bună 

notă!

Nu e undița de vină.
Ci-i pescarul nedibaci. 
Tu, vacanță, ia-l pe seamă.
Bun pescar curând să-l faci!

Lor le sare îndată muștarul:
— Tinere, nu-i aici locul tău! 
Mergi de-țî caută abecedarul l
...Insă puștiul, de colo: fi, zău?I 
Prea vă credeți grozavi fiecare, 
Mă jigniți, și nu face, oricum» 
Sunt în clasa a patra... Știți oare?

Am întâiul examen acum !
Ei tresar și-și dau coate. Le place 
Chipul lui îndrăzneț și isteț:
— Ei atunci, vino iute încoace 1
— Ei atunci, te rugăm să ne ierți 1
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El înnoată ca o piatră — 
De colac se (ine scai!
Nu prea știe ce-i curajul — 
Tu, vacanță, ce mai stai ?

------—

A țintit să dea în cui — 
Și-a izbit ciocanu-n deget!
Tu, vacanță, rtu-1 uita. 
Hai, ajută-l fără preget!
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— Eu, vacanța, vi-l prezint 
Pe elevii mei de-o vară : 
Un pescar grozav — nu mint!—, 
Un constructor de vapoare 
Și-tin maestru de innot.
...Sunteți mulțumiți, socot! — 
IU ■
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