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OGLINDA
FERMECATĂ

îndrăgesc această sărbătoare 
pentru că ne pune pe obraz 
purpuria fericirii floare 
care-n tara asta crește azi;
pentru că desvăluie tăria 
unui strins popor de oameni tari 
ce-și arată mîndri bucuria 
slobozi de-a trăi și temerari;
pentru că dă cintecului punte 
către inimile omenești,

’ din străfundul satelor mărunte 
pînă-n așezări orășenești;
pentru că-i o magică oglindă 
care-arată-n vreme de o zi 
sărbătoarea ce treptat cuprind* 
viața noastră-ntreagă, pe vecii.

ir



Eliberarea — 
basorelief 

C. BARASCHI

♦

■*

Pe cîmpul lui Culiță Mărul

Mi zilele trecute mi-a căzut în mină car
tea „Fiul Regimentului". De ia primele pa
gini m-a cucerit cu totul. Am citit-o pe ne- 
zăsuflate. Și, urmărind Ih minte intimplă- 
rile iui Vasia SoLnțev. mi l-am amintit pe 
Mica Gheorghe, copilul Diviziei Tudor Vla- 
dknirescu, botezat de noi „Micul Panduri 
Parcă 1 văd acum doisprezece ani la Batov- 
te. în Cehoslovacia, în ziua depunerii jură- 
mfntului. Nu era mult mai mare decât auto
matul pe care-1 purta atîrnat după gît. Dar c® 
«ttă strășnicie își încleștase nodul ăsta de bă
iat mîinile pe automat și cu cită dragoste tl 
str ing ea la piept 1 Și ce limpede răsuna vo
cea lui subțire de copil în mijlocul corului de 
glasuri bărbătești ale voluntarilor, in clipa 
ctad rostea cuvintele sacre ale jurământului.

— „Jur poporului meu... să lupt pentru li
bertatea și propășirea lui..."

Era grozav de mindru puiul de pandur: 
adeseori, în fața noilor voluntari veniți din 

Jară. mîndria lui copilărească prindea glas:
— Eu sînt mai vechi ca voi pe front.

★
Puține bucurii îl presaraseră copilăria. Pe 

părinți aproape nu-i vedea de loc. Oamenii 
necăjiți, care se războiau din greu cu sără
cia și necazurile, nu-și puteau îngădui să 
•tea prea mult acasă cu copiii. De cu noap
te, tata se ducea la fabrica „Farola" din 
Brașov, unde muncea ca salahor. Puțin după 
plecarea lui, mama încuia copiii în casă și 
pleca și ea să bată pragurile bogătașilor, 
■■de spăla cu ziua. Pînă nu se înnopta, nu 
mai venea acasă. Iar Gheorghiță rămînea 
dădaca celor două surioare mai micuțe.

Pe măsură ce anii treceau, viața prindea 
aă-i «rate toată hidoșenia ei. Vedea oamenii 
triști, zdrențăroși și scofîlciți din mahalaua 
lor. Vedea case dărăpănate, gardurile strim
ta și gunoaiele de pe ulița lor. Dar vedea și 
altă lume: oameni rotofei și veseli. îmhră-

întâlnirea — sculptură de BORIS CARAGEA

Pe șoseaua Giulești, dincolo 
de stadion, față in față cu A- 
telierele Grivița, era pină _ nu 
de mult un maidan. I se zicea 
cîmpul lui Culiță Lăptarul. As
tăzi nu mai există. S-a ridicat 
acolo o școală cu etaj și, de 
jur împrejur, s-a amenajat un 
frumos parc.

Pe acele locuri și io acele 
timpuri făceam armata la o ba
terie anti aeriană. Trecuse peste 
noi urgia tuturor bombarda
mentelor. In cartierul Giulești, 
cetățenii supraviețuitori lăsase
ră curțile și casele fugind aiu
rea, unde vedeau cu ochii.

Trenuri sanitare, încărcate 
cu trupuri schilodite și Înfășu
rate în bandaje, treceau 
dreptul nostru, venind 
frontul Moldovei. Unii, 
ți sau părinți pe front, 
curau pină la rampa 
București-mărfuri, pentru a 
fia noutăți sau vești de Ia 
lor. Nu-și găseau 
neamurile printre cei mutilați ; 
dar grozăviile povestite de ră
niți făceau să crească ura îm
potriva celor care 
ca pe vite la 
război nedorit, 
oameni.

Aceste vizite 
ră odată 
baterii 
noastră, 
în urma sesizării sublocotenen
tului Sasu, comandantul nostru. 
Acesta raportase căpitanului 
Stroble, comandantul bateriei 
fasciste, că din cauza trenuri
lor sanitare moralul ostașilor 
scade simțitor Căpitanul Stro
ble luase măsuri in consecință ; 
barase toate ieșirile către linia 
ferată cu patrule duble, 
meni nu avea voie să 
sau să iasă din baterie, 
tuși, sergentul Nasta, coman
dantul tunului nostru, veni In
tr-o seară cu un bătrin caporal. 
II găsise căzut în niște bălării. 
Acesta era desculț, înfășurat la 
picioare cu ziare și avea 
nerasă de luni de zile. Se 
tăcut pe o ladă 
pu să plingă cu

— Fraților, e 
de abia fugii 
Acolo s-a gătat frontul. Și dacă 
venii acasă, ce găsii ? Locuiam 
colea, peste drum, pe Arțaru
lui. Nu mai e nici stradă, nici 
casă Mi-au spus vecini că 
Pe baba mea au dus-o in groa
pa comună din cimitirul calvin. 
Eu ce să fac, unde

prin 
de pe 
cu fra- 
se stre- 

stației 
a- 
ai 

niciodată

trimiseseră, 
abator, intr-un 
sute de mii de

nocturne 
cu instalarea 

fasciste alături 
Măsura fusese

sfîrșî- 
unei 

de a 
luată

Ni- 
intre 

To-

goală și 
hohote, 
prăpăd
din

barba 
așeză 
înce-

mare, 
Moldova.

să mă duc?

câți in haine scumpe, case mari și lumi
noase, străzi pavate.

Zilele se scurgeau grele și pline de lip
suri. In curînd. țara fu năpădită de fasciștii 
germani Apoi veni războiul și odată cu el 
foamea și mizeria din casele celor sărmani 
se întețiră. Ca toți copiii de pe ulița lor, 
Gheorghiță avea pe față și in ochi o tristețe 
care nu se potrivea deloc cu vîrsta lui fra
gedă. Iar într-o zi asistă neputincios și în
durerat la agonia și moartea năpraznică a 
mamei lui, cuprinsă de flăcări. Avea atunci 
11 ani.

Fără mamă, familia se risipi. Pe cele două 
surioare ie luă o mătușă, iar Gheorghiță fu 
dat copil de trupă la un batalion de vină- 
tori. Visul lui de a învăța și de a cunoaște 
mașinile rămase undeva departe

A fost repartizat la fanfara unității pentru 
a se instrui ca toboșar Aici a intrat pe mîna 
unui plutonier major, smolit, burtos și rău, 
care-1 chinuia cu o plăcere drăcească. Co

pMul era pus să* bată la tobă. Tobă, într-un 
iei spus, pentru că toata ziua trebuia să 
bată cu două lemne într-un pietroi pentru 
„exersare". Nică plîngea și lovea cu răbdare 
în pietroi, după metoda pe care majorul i-o 
indicase cu aere de mare dirijor.

— Bați cu bețele-n pietroi, mă, răcane. și 
W*1 cum te învăț eu >

Și Nică lovea In pietroi înginind:
— Ta ta-ta 1
— Ma-ma-ma I
Privirea îi alunecă o clipă către bocancii 

lai mari și rupți. Lacrimile îl podidiră și le 
simți fierbinți și sărate în colțul gurii. La 
magazie nu se aflaseră pentru el decît doi 
bocanci, ambii pentru 
nil 43 și picioarele 
bășici.

— Ta-ta-ta I
— Ma-ma-ma 1
Și, dintr-odată, 

văzu părinții. Fără 
lui toboșar schimbară tactul, 
rosti cuvintele cele mai scumpe pentru ori
care copil din lume :

Ta-ta I Ma ma I
Majorul îl surprinse greșind tactul și tl 

lovi brutal, răcnind.
Mai des mînca bătaie decît hrană. Intr-o 

zi, puțin după eliberarea patriei noastre, 
Nică fu învoit în oraș împreună cu un prie
ten, tot copil de trupă. Au hoinărit ei ce-au 
hoinărit și numai ce s-au trezit în fața unui 
maidan, unde o ceată de copii gălăgioși ju
cau fotbal. Cu ochii la minge, micii ostași 
au uitat și de bilet de voie, și de regula
mentul militar, și de major. Ba Gheorghiță 
a uitat pînă și de tobă. Și, pentru că „băr
cile" lui din picioare nu prea erau potrivite 
cu fotbalul, s-a descălțat...

Abia cînd undeva, la margine de oraș, o 
goarnă se auzi sunînd stingerea, cei doi 
copii de trupă își amintiră de cazarmă. Să 
meargă la unitate ?... Le era frică de major. 
Dezertară !

Gheorghiță nimeri la gară. Se urcă In
tr-un mărfar plin cu soldați. Ii întrebă cu 
demnitate:

— Unde mergeți voi ?
— Pe front, răspunse un soldat
— Și eu merg tot acolo, zise Nică
Seldații izbucniră Intr-un rls nestăpinit.

îl
piciorul sting, numă- 
dureau de rosături și

ceața lacrimilor, fșiîn .
voia lui, mîinile micuțu- 

iar gura lui

Gheorghiță se simți f " /_
un cuvînt. Doar cînd îl auzi pe un soldat 
vorbind despre o mare unitate militară unde 
nu sînt nici bătăi și nici înjurături, deveni 
atent. Află că era vorba de Divizia Tudor 
Vladimirescu. care se afla pe front, la De
brețin. Se hotărî să plece după ea și să 
ceară acelor oameni care se numeau panduri 
să fie și el primit voluntar.

După ce se despărți de soldați, colindă pe 
jos mult timp. Umbla singur prin păduri, 
mai mult noaptea, ferindu se de localități și 
șosele umblate, de teama fasciștilor și a ma
jorilor. In sfîrșit, după multe peripeții, găsi 
divizia în localitatea Haidu-Bosormeny din 
Ungaria. Era frînt de oboseală, îmbrăcat în 
zdrențe și flămînd, dar fericit. Fu primit cu 
dragoste și grijă părintească de panduri. II 
echipară pandurește și-1 repartizează la plu
tonul de artiști.

Jicnit și nu mai scoase

★
Cehoslovacia. Munții Tatra... Viscolul șu

iera pustiitor, cernind în vîrtejuri zăpada 
geruită. Hăuitul proiectilelor de artilerie nu 
mai contenea. In pivnița 
case bombardate, se auzea 
voce de copil cintînd :

„La luptă, căci viața va 
Cînd fiara fascistă va fi
Voluntarul Nica Gheorghe făcea repetiție 

acompaniat de o chitară. A doua zi. plutonul 
de artiști urma să prezinte programul pe li
nia I.

...Care dintre foștii panduri ai Diviziei Tu
dor Vladimirescu nu-și mai amintește de 
puștiul zglobiu și plin de viață, cu căciula 
așezată ștrengărește pe-o sprinceană î...

Cine poate să spună că acest mic pandur 
n-a luptat și el în felul lui, cu cîntectil ?

Nica Gheorghe, încadrat în disciplina li
ber consimțită, iubindu-și patria și poporul 
din toată inima lui înflăcărată de copil, a 
trecut prin greutățile frontului alături de 
tații lui, din marea familie pandurească. Cu 
cîntecul lui, încălzea inimile și îmbărbăta 
sufletul ostașilor istoviți de oboseală. Mer
gea pe jos kilometri întregi, zile și nopți 
de-a rîndul, prin viscol și furtună, fără să se 
plîngă de oboseală. Pe lingă el au trecut, 
șuierînd nenumărate cartușe și ghiulele, pe 
cînd se strecura la bordeiele din linia I și 
ciuta ostașilor.

înghețata a unei 
ca un clopoțel □

fi fericită 
nimicită...

Apoi Liniștea 
ca q piatră de 
această liniște 
renele începură 
vuiască. Pe 
muncitori ceferiști se opriră ia- 
santinela noastră. Aceasta che-> 
mă caporalul 
mai puțin de 
ga baterie fu 
comunicase la 
și începerea 
fasciștilor.

— Ce mai stati, 
bateria hitleristă. fraților, 
cepuseră să ne îndemne munci-t 
torii. Noi aveam treabă la B.AL. 
(București-mărfuri) la rampă.

Sublocotenentul Sasu era în 
vizită La locuința hauptmanultd 
Stroble. Sergentul Nasta luă 
comanda bateriei. Și in time 
ce efectivul a două tumoî, 
înarmat, asalta 
bateria dușmană, cealaltă 
imitate rămasă la tunuri 
chise prin surprindere un 
viu, direct asupra tunurilor fas
ciste. Inebuniți de spaimăi, 
naziștii, treziți din somn, traw 
seră nebunește, rezistînd. Dar 
in mal puțin de un ceas fugiră 
peste dmp, sumar imbrăcațF. 
spre cartierul Crîngași. Odată 
cu ei a fugit și sublocotenentul 
Sasu, fostul comandant al ba
teriei noastre

In toiul bătăliei, divizionul 4 
din comuna Roșu, chemă La te
lefon bateria. Sergentul 
raportă situația.

— Neaarocitule, cum 
lut acționa fără ordinul 

receptor maiorul Fran-

se lăsă grea* 
moară. Și pesta 
clopotele și •?■ 
să sune și si 
stradă, cîțiv*

de schimb. Și în 
un minut, întrea- 
în picioare, 
radio 

luptei

Se
armistițiul- 
împotriva

săriți M
in-

a două
ca infanteriști 

ju
de»-, 
foc

Na sta

ai pu- 
meu îl

•irigă in 
țuzu.

— Am 
domnule

— De
- De 

Romîn I 
chise telefonul, 
aștepte vreun răspuns.

Bateria germană fusese 
dată, la lupta aceea căzu 
trînul 
venise de pe 
și nu-și mai 
noaptea aceea 
Început 
mului. 
zi dia 
Triumf, 
sfîrșit de august, 
unde astăzi tineri 
se plimbă pe <aiei cu trandafiri, 
pe atunci pe aceleași alei, os-, 
tașii armatei romine alungau 
pas cu pas moartea, doborind 
fiara fasdstă.

Lt. Col. TRAIAN UBA

avut ordin superior* 
maior 1 
la cine ? 
la Partidul 
Și sergentul 

fără

Comunist 
Nasta in
să mai

licbU 
bă- 

carecaporal Statei, cel 
frontul Moldovei 
găsise casa. Lhn 

<fe 23 August ani 
împotriva fascis- 
depLisat a doua 

da

fapta 
Ne am

Giulești La Arcul
Și în serile acelea de

pe locurile 
și vîrstnici

in ajunul
1945, într-o | _ ________
lui Boganițe, Nic'a Gheorghe a cîntat mai 
mult ca oricind ostașilor din subunitatea 
care-n noaptea aceea trebuia să asalteze 
cota 498 din Munții Tatra.

In acea seară, cîntecul lui Nica a răsunat 
ca un preludiu al victoriei depline. Ostașii* 
cu un curaj uimitor, au cucerit poziția ina
mică prin surprindere. Numai ei știau că la 
această izbîndă a contribuit și micul pandur 
cu cîntecul său.

marelul atac de la 1 martie 
casă părăsită, de pe malul rîu-

*
După înfringerea armatelor hitleriste. 

pandurii Diviziei Tudor Vladimirescu se re- 
întoarseră In patrie acoperiți de glorie. Pe 
pieptul micului pandur Nica Gheorghe stră
lucea medalia Sovietică „Victoria", confir- 
mînd că la victorie contribuise și el.

Reîntors în patrie, l-am pierdut din ochi 
pe micul pandur. Cînd întîlneam vreun to
varăș de luptă, ne aminteam cu drag de eL 
Unul din ei mi-a apus că visul lui de a pă
trunde taina mașinilor, a motoarelor i se 
împlinise

Și iată câ după am și ani 1 am revăzut. 
Nu l-am recunoscut pentru moment. Cine să 
fie ofițerul acesta de tancuri, voinic, 
brajii plini de tinerețe, ce rni strînge 
gata să mi-o frîngă ?

— Nu mă recunoașteți, tovarășe? 
micul pandur I Și mă-mbrățișă o dată,
trozniră oasele Crescuse micul pandur, 
glumă 1-

cu 
mîua

...Stal 
de-mi
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de MARCEL BRESLAȘU
Nu sînt mulți copii, pe alte meleaguri ale lumii, care să 

poată spune cu aceiași îndreptățire ca și voi: Patria noastră 
are cele mai minunate, dar și cele mai deosebite priveliști 
între hotarele sale. De la marea frămîntată la piscurile liniș
tite ale munților, de la Dunărea largă la apele din șesuri 
și La șipotele văilor dintre creste, de la lacurile sărate la 
iezerele de pe culmi, de la nesfârșitele întinderi ale Bără
ganului la cheile înguste din stîncoasele defileuri ale Cart 
paților, de la lanțurile de dealuri care coboară în trepte do- 
moale de sub fortăreața înălțimilor pînă în cîmpie, de la 
codrii străvechi la zăvoaiele cu copăcei firavi, trecînd prin 
pădurea cea deasă și crîngul mlădiu — despre toate aces
tea și cîte altele încă putem spune: sînt ale noastre 1 Ne
măsurată a fost dărnicia firii cu acest pămînt...

Dar poporul nostru s-a arătat vrednic de această dărni
cie. Ea nu l-a îmbiat numai la visare și la drumeție, ci l-n 
îmboldit, din negura vremurilor, să clădească sate și ttiw 
guri, cetăți și orașe, așezate pe întreg cuprinsul țării, uneln 
pe graniți, veghind cu fața către năvălitorii ' cari rîvneau 
la frumusețile și bogățiile ei, altele de-a lungul apelor ori 
sub poala muntelui ca să agonisească roada pămîntului, ca 
să meșterească tot soiul de lucruri de trebuință și de po
doabă, ca să schimbe între ei — și cu vecinii prieteni . — 
lomurile. Fiecare veac a avut așezările sale noi, pecetluind 

unele vremelnic, altele zăbovind peste anii numărați cu 
SÎitcle — priveliștea romînească. Nu este om care își în
drăgește țara, să nu caute să cunoască locurile în care înîna 
omenească a înscris frumuseți cari s-au îngemănat cu fru
musețile naturii, încrustate în mijlocul lor ca giuvaeruri 
grijuliu șlefuite, în cununa veșnic proaspătă a peisagiuiui 
nostru. Locuri și lăcașuri își îmbină mărturiile, grăitoare 
ochilor și inimilor noastre. Unele dintre cele mai frumoase 
asemenea chipuri ale trecutului, ■■ sînt mînăstirile .ctitorite de 
voevozil din Tara Romînească sau din Moldova, pentru: a 
prăsnui o izbîrjdă în război, pentru a o veșnici în amintirea 
urmașilor.

S-au dus vremurile voievozilor și ale altor , cîrmuitorf 
cari țineau, pînă mai deunăzi, neamul înrobit și înfometat, 
rjdicîndu-1 în războaie cari nu întotdeauna erau de apărare 
a pămîntului și libertății noastre, ci și de cotropire a altor 
pămînturi, de încătușare a altor libertăți.

Astăzi „oastea cea mare“ o ridică poporul el însuși, îa 
măreața luptă pentru a cuceri fericirea, a lui și a voastră, 
dragi copii. Și ceea ce înalță el acum, mărturie și pildă 
celor ce vor veni, nu este numai un semn al unei izbînzi 
dobînditt: fiecare nouă ctitorie a poporului este ea însășî 
o victorie 1

In străvechiul peisaj răsar an de an și zi de zi uzine și 
fabrici, baraje și centrale electrice, cetăți muncitorești, școli 
și case de odihnă, spitale și sanatorii, parcuri și grădini, 
palate ale științei și culturii. Și, pentru voi, case pionie
rești, tabere și colonii, terenuri de sport și solarii. Sînt tot 
atîtea izbînzi, însemnate în marea carte a istoriei veacului 
nostru, veacul care duce la înfăptuirea socialismului și a 
comunismului. Noi așezăminte în mijlocul priveliștilor dia 
totdeauna 1 Steaguri roșii împodobesc căpriorii fiecărei nai 
construcții, așa cum, pentru întina oară zmălțuiesc priveliș
tea noastră, cravatele de la gîtul vostru, pionieri I
23 August 1956
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ragment din poemul „București oraș iubit4

cu pești mititei.

Tador Arghezi

Cassian

limpezi zurgălăi

Marcel Breslașu
cu coama loz bătrlnă.

tăios ca briciul.

Cicerone Theodorescu

Veronica Porumbacu

o să pecetluiască

Și nvățătorii ?

roșu șl crinii 
scenă, copii.

Pllng incet, ceva le doare, 
Bid, se bucură șuvoi. 
Calde șl răscolitoare. 
Sunete adinei și noi.

Dar că zbirniie-n ureche, 
Nu l spusese nimenea» 
Clntăreț fără pereche. 
El așa se socotea.

Dragi ml-s, tară, munții tăi, 
I-am urcat întiia oară

Lacul se-ntlnde, oglindă. 
Frunzele susură lin.
Plin este parcul de cintec, 
Teatrul de clntec e plin.

Știu pionierii să-nalțe 
Velele sus, pe catarg. 
Ei stnt acel care mîine 
Duce-vor vasele-n larg.

Să fi fost trompete multe 
Și mai bune ca a lui. 
Le-ar ti aruncat — s-ascti
Taina asta, cui s-o spui 1

Țurțuri
Sună cînd i-atingi cu-o mină. 
Șl-n poteci se-ntundă pașii 
Ca-ntr-o albă, moale, lină. 
Dragi mi-s, țară, uriașii 
Munți,

Fala republicii noastre 
Fl-vor acești pionieri: 
Mari căpitani de vapoare. 
Vajnici, viteji timonieri.

Sub fereastră, melodia 
O ascultă singur, mut 
— Și pieri, copilăria. 
Șl trompeta a tăcut.

Tînguirile Înalte 
Și-acel ciocoi neslirșit 
Știu să mble, să tresalte. 
Inima i s-a oprit.

El și-a potrivit bereta 
Stînd pe ginduri, prima oară 
.Jiu-i mai place cu trompeta. 
Vrea să clnte — la vioară 1

Strașnic, potrivind bereta. 
Cu trompeta lui se-avintă» 
Pregătind in el .vedeta" 
Top spuneau : .grozav mai cintă” 1

Ce duh ai șl ce putere 
Să-mpletești ceară cu miere. 
De la floarea din grădină. 
Ostenită de albină ?
Tu aduni de pe meleaguri. 
Pentru stupi șl pentru faguri. 
Pulberi, rouă, stropi șl leacuri. 
Poate că de mii de veacuri. 
Ca din lină, ca din ace, 
Țeși rețeaua de ghloace. 
De celule-n care pul 
Mierea dulce șl un put 
Scule, numere, cîntare

Șl glasul dîrz al tatii 
șl glasul blind al mumii, 

rostesc In mii de graiuri 
pe tot cuprinsul lumii: 

.Stăm, neclintită strajă 
a Păcii pe pămint, 

să nu mal fringă nimeni , 
mlădiul vostru clnt". 
Florile dalbe I Florile dalbe 1 

Mlnuțeie galbene șl negre șl cdbe 
Impletlțl-le-n vesele șl fragede salbe; 

cu sărutarea ! de aur soarele
sttnt
acest 

legămlnt I

Aeru-1
Dar cind trag mal in adine. 
Proaspăt, mirosul de chiciuri 
Și-al tematicului crîng, 

z<7Toate-n pieptul meu se string.

îmi arunc privirea roată: 
Colo n vale scoate fum 
Coșul fabricii. Și iată. 
Trenul negru pe-albul drum» 
Parcă-n zare ml se-arată 
Țara toată, țara toată.
Urc incet, cu binișorul. 
Pe pojghițele de gheață. 
Să nu-mi lunece piciorul. 
Greu, urcușul. Dar se-nvață.

Doar mi-ar ti rușine-n viață 
Să-mi aleg numai ușorul. 
Șl să zic că nu m! știu țara, 
Cu Sinaia șl Buștenii, 
Decit vara, numai vara, 
NIciodată-n timpul iernii.
Nu mă las eu pradă lenll 1

MHni vajnice-ale tatii, 
mini pașnice-ale mumii, 

s-au prins șl ele-n horă 
pe tot cuprinsul IumH, 

să nu stlraească răii 
furtună pe pămint, 

să nu vă risipească 
petalele In vlnt» 
Florile dalbe! Florile dalbe 1 

Mlnuțeie galbene șl negre șl albe 
impletlțl-le-n vesele și fragede salbe!



CUGETĂRILE UNUI REPETENT

lingă 
la cu.
clasă
Mitu.

programul meu, pe care-1 res
pect cu sfințenie:

Un an, într-a-ntîia, — 
Doi ani. într-a doua — 
Trei ani, într-a treia —> 
Patru într-a patra — 
Și p'ormâ mă ia la armată 1

Mă mir de ce m-au trîntitla 
examen I In definitiv, și colegii 
și profesorii mă vorbesc de 
bine. Chiar eu l-am auzit: „Bine 
c-am scăpat de el, bine că ne 
lasă în pace, bine că nu mai 
are cine să ne facă clasa de 
rîs'_ ToU mă vorbesc numai de 
bine I

se află boț-

dactilograf ca

¥

P«O cunoști

microbilor sufla- 
joacă colectivul !• 
căruia

VREȚI SA DEVENIȚI 
COMPOZITORI?

Incercafi să compunefi muzica pentru

Tănăsache, Tănăsel 1 
Tănăsache, Tănăsel I 

oți copiii-așa ii strigă 
Nu mai e altul ca el. 
Cînd ne cbeamâ clopoțelu 
Toți copiii sint prezenți. 
Dar Tânase, drăgălașul, 
E prezent... printre absenți 

Oi, Tânase, Tănâsel,
Ce ne iacem noi cu el? 
Să-1 chemăm, să-l lămurim! 
Insă unde să-1 găsim ?

l-am dat telefon acasă 
Șl de el am întrebat. 
Tănăsache sta la masă 
Și nici nu s-a deranjat 
După masă tncă-o dată 
Am mai încercat să-l sun. 
Insă bietul Tănăsache , 
Adormise ca un tun —

Of, Tănase, Tănâsel, 
Ce ne tăcem noi cu el ? 
Să-l chemăm, să-l lămurim I 
Insă unde să-l găsim ?

Incă-o zi și încă una — 
Tănăsache tot lipsea. 
Au pornit din nou băieții 
Iar In căutarea sa.

Tănăsache, Tănăsică, 
Pe acasă nu era 
Se dusese să învețe 
Filmul de la cinema.

Of, Tănase, Tănăsel, 
Ce facem, băieți, cu el ?
Să-1 chemăm, să-l lămurim I 
Insă unde să-1 găsim ? 

Zilele treceau într-una, 
Tănăsache absenta, 
încă una și-ncă-una. 
Doar absențe aduna.

„Lasă că învăț acasă", 
Tănăsache răspundea 
Și-ngrijată-ntreagâ clasă 
Iar pomea și-l căuta.

Of, Tănase, Tănăsel, 
Ce facem, băieți, cu el?
Să-1 chemăm, să-1 lămurim ! 
Insă unde să-1 găsim? 

Vremea vine, vremea trece. 
Chiar și anul a trecut. 
Am intrat în clasa zece , 
Șl-ncâ-un an am început. 
In sfirșit, pe Tănăsache, 

L-am găsit... era prezent 
Pe o listă pusă-afară; 
Șl prezent șl repetent

Boala se contractează în 
special în momentul cînd 
elevul este scos la tablă 
sau cînd dă lucrare scrisă. 
Bolnavul este cuprins 
fierbințeli, 
respirația 
tă. Inima 
frică să 
mișcarea, 
și caută 
bul suflatului, care se așa- 
ză, firește, numai acolo 
unde terenul este slab și 
lecția
Dacă nu e tratată la timp, 
boala se poate întinde cu 
repeziciune! Urmările sînt 
destul de grave: la înce

put se ivește o stare gene
rală proastă în catalog, iar 
apoi pot interveni compli
cații cu corigentă, sau. în

de
se roșește șl 

îi este neregula- 
bate puternic, de 

nu se „prindă" 
Ochii se dilată 
peste tot micro-

n-a fost învățată»
A

Subsemnatul „Perete-Zugră- 
vftu". domiciliat la Școala de 
băieți, tir. x cum intri în clasa 
a cincea, pe dreapta, 
sobă, cu respect vă aduc 
noștință următoarele: în 
la noi învață pionierul 
Deși Mitu este un elev bun. to
tuși are niște purtări foarte 
zugrăvite" față de mine, 
care mă determină să-mi 
tapetul de supărare I

Subsemnatul am tost pusSubsemnatul am tost pus de 
eurînd în situația de-a fi zugră
vit proaspăt Copiii din clasă 
mă priveau cu dragoste. mal 
ales că aveam și clei în com
poziția vănuielii. așa că nu mă 
mal luau pe haine ca altă dală. 
Singur elevul Mitu din suszisa 
clasă n-a fost de acord cu zu
grăveala mea $1 a procedat la 
o nouă zugrăvire personală — 
cu cărbune negru — scriind pe 
mine „Nlcu este un fief’

care ml.a provocat o mulțime 
de mtzgălelt. bătăi de inimă la 
Ipsos șt crize înfiorătoare la 
tencuială, oare șl a<?a era cam 
șubredă.

Mal mult decît atît. nefllnd 
mulțumit cu degradările aduse 
subsemnatului, suszisu) elev a 
trecut și la alte fapte lipsite 
de vopsea, față de familia mea. 
Astfel sora mea — fereastra care 
dă spre curte — deși majoră șl 
tn deplină stare de funcțiune, a 
fost spartă cu o piatră din praș
tia aceluiași elev I Aceste fapte, 
mă silesc să protestez cu Indig
nare și să pun lucrurile pe ti- 
pet 1 Cer ca purtarea lui Mitu 
să fie pusă tn discuție șl să se 
la măsuri corespunzătoare, pen
tru a mi se aduce scuze, vop
sea și bidinea 1 Cu salutări 
șteștl.

Peretele din dreapta.

Doi copii în costum de baie 
stau pe malul unui rîu.

— Hai să ne aruncăm 
apă I

— Nu știu să înnot!
— învață!

Să învăț in vacanță?!!

în

Să mal zică cineva câ nu stnt 
ordonat I

In materie de școală, eu

Doi copil stau de vorbă:
— Cum se face că al căzut 

și anul ăsta la aceeași mate
rie?

— Dacă mi-a pus aceeași 
întrebare de anul trecut.

Prof... Ce foloase avem de 
la balenă?

Un băiat bulevardist... în
tărește gulerele la cămășii

cazuri cronice, chiar 
petenfia. care lasă urme a- 
dîneî.

Tratamentul este urmă
torul :

Se ia bolnavul, se izo
lează la gazeta de perete 
a clasei, I se administrea
ză o caricatură, două... Din 
trei în trei zile i se aplică 
prișnife critice în îa{a gru
pei sau a clasei, pînă dă 
semne de îndreptare. In 
cazuri grave, se recurge la

Intervenția părinților 
1a „amputarea1* noleî ia 
purtare Rolul principal 
în tratarea maladiei si dis
trugerea 
tulul îl 
mijlocul 
navul.

PROFESORUL... Dă-mi te rog 
M exemplu de carte rară.

ELEVUL... O carte înapoiată 
bibliotecii 1 5

*

INT11UL CROCODIL. Spu
se-mi. ce mai face fiica dbml-

AL DOILEA CROC.. Foarte 
bine, a ajuns poșetă I

*

*
Cum să nu cad la examen, 

cînd mă întreabă chestiuni In a- 
laxa materiei I Auzi întrebare : 
Ce-al făcut dumneata tot anul'?

LAC HE... Care a fost rezul
tatul meciului ?

MATACHE... 0-0 î \
LAC HE... Dar la. pauză?

*

(O sală de spectacole pli
nă de copii. Pe scenă Radu 
și Horla)

H. S... Dragi copii vreți să 
vă spunem o glumă nouă?

Copiii... Da, vrem !
R. Z... Patru șl cu cinci! 
Copiii... Da, e nouă!

MAR1OARA... Nicule.i , spu
ne-mi te rog, ce este un acor- 

deonist?
NICU-. Un

muzică t

COSTEL... 
soră-mea ?

IONEL... Nu. cum arată ?
COSTEL... Arată cu degetull
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Un vraci siK
in București, pe str. Nu

cului la nr. 57, e o căsuță.- 
cit 0 nucă, îngrijită și cu
rată ca oglinda. Casa celui 
■tai vrednic 
stradă. Dar, 
I* ușa ei in 
să aibă cine 
că gazdele.s 
Gospodarul, 
lucrează în cealaltă parte a 
Bucureștiului, la uzinele 
„23 August". Pe urmele lui 
am pornit într-o zi și l-am 
£ăsit fără multă osteneală, 

i post in mijlocul zumze
tului nepotolit al marii 
uzine. Am intrat în secția 
Motoare și am întrebat de 
șeful de echipă Stan Ion. 
Mi l-au arătat și... după o 
clipă, aveam în față pe gos
podarul din strada Nucului 
57. Puțintel la trup, păr ca 
zăpada și ochi albaștri, pri
vind senin pe deasupra oche
larilor cu rame de oțel. 
Părea, printre uriașele mo
toare Diesel de 450 cai pu
tere, un fel de vraci care 
însuflețește lucruri. Fiindcă, 
în definitiv, asamblînd mo
toarele, șeful de echipă Stan 
Ion le dă trup întreg, putere 
și mișcare. Am aflat însă, 
cit m-am învîrtit pe acolo, 
că moș Stan (tot timpul 
Lam zis în gînd ,,moș“) dă 
aripi nu numai puilor de 
oțel. El obladuiește și de
prinde cu zborul altceva, 
mulf mai de preț și mai 
gingaș: oameni. Am văzut 
în juru-i o seamă de tineri, 
care se învîrteau pe lîngă el 
ca puii pe lîngă cloșcă. Și 
el avea pentru fiecare un 
sfat, o glumă, o îndreptare 
sau chiar o dojana, cînd era 
cazul. Am văzut cu cîtă dra
goste și cu cît respect 
priveau băieții aceștia.

Nu-i greu de ghicit 
umțămînț puternic s-a 
sut între vraci și 
tui...

Mă uitam la moș Stan. Se 
îndeletnicea, împreună 
Dan Stelian, 
vreo 20

ucenicii lui
perindat 
lui, in 
zeci de

gospodar de pe 
dacă, o să bați 
toiul zilei, n-o 
te primi, fiind- 
duse la treabă, 
capul familiei

îl

ce 
țe- 

ucenicii

cu 
un tînăr de 

de ani, cu asam
blarea unei axe cu came. 
Operația cea mai de răs
pundere, mai grea. N-o face 
decît el, șeful de echipă, și 
cn Dan Stelian. Asta-i feri
cirea lui moș Stan: Crește 
In juru-i „pui" tineri. II mai 
supără ei cîteodată, nu-i 
vorbă, dar îi crește inima 
cînd îi vede deprinzînd de la 
ei tainele meșteșugului. Iar 
dacă vreunul dintre ei se 
vădește peste măsură de pri
ceput, 
moș 
lumii.

asta prețuiește la 
Stan cît tot aurul 
Lucrează de 20

ani în uzină. S-au 
prin „crescătoria" 
vremea asta, cîteva 
ucenici. Unul și unui. Uite, 
vezi colo, pe perete, o pla
cards ? Scrie pe ea: „Cinste 
brigăzii lui Popa Mihai, 
fruntașă pe raion". Popa 
Mihai e și deputat acuma. 
A fost ucenicul lui moș 
Stan. Și maistrul Lamatic 
Mihai a fost ucenicul lui 
moș Stan. Se cunoaște. Și-au 
luat zborul acum. Și ce zbor 
mîndru 1...

Am lăudat față cu moș 
Stan gospodăria lui frumoasă 
și îngrijită. Mai întîi a pri
vit stânjenit intr-o parte, 
dar apoi, sub puterea unor 
amintiri vechi, a început să 
istorisească. Tare grea și 
amară istorie a avut căsuța 
aceea a lui moș Stan... Is. 
torie din anii grei. Locul de 
casă l-au cumpărat cu sacri
ficii mari, vînzîndu-și lucru
rile mai de preț din gospo
dărie. Era un loc acoperit 
de mărăcini și gropi, prin 
care curgea un șanț cu apă 
stricată. Moș Stan cu soția 
(care e acum muncitoare 
fruntașă la fabrica de zaha
roase București) s-au trudit 
săptămîni întregi să-l scoată 
la lumină. Și căsuța tot ei 
amîndoi au clădit-o, cu mîi- 
nile lor, fără o fărimă de 
ajutor de nicăieri. De zece 
ori erau să se lipsească.

Dar acum căsuța e ca un 
pahar. Cea 
mai îngrijită de pe 
Nucului. Ce mîini are 
Stan... Adică, ce spun 
ce suflet are moș 
Fiindcă gospodăria 
s-a înfiripat din nevoia 
frumos a sufletului lui moș 
Stan El înfrumusețează pe 
tinerii din juru-i; le dă în
credere, pricepere, tărie. A- 
casă, își înfrumusețează gos
podăria. Mi-a spus la des
părțire : „Să vii odată cînd 
or înflori crizantemele în 
grădină, atunci să vezi 1 Mi 
l-am închipuit în mijlocul 
florilor albe ca părul lui. Și 
mi-a venit pe buze o între
bare : „Cîți ani aveți ?“ 
Mi-a spus : „49". Am rămas 
uluit, ii dădusem pe pu
țin 60.

Mi-a ghicit surprinderea 
și mi-a povestit. Mi-a poves
tit de niște timpuri apuse, 
de niște maiștri bătăuși, de 

, un inginer hapsîn, de co
mandamentul militar de pe 
atunci al uzinei, de răcnetele 
inginerului: „Comunistule,
sabotorule, tc mănînc 
viuI" De atunci e alb.

In vremea tinereții 
șeful de echipă Stan 
n-a avut nici un pic de 
țelegere, bunătate sau 
drumare de la cei care tre
buiau să-l învețe meserie. 
Așa ceva nu se mai poate 
întîmpia azi. Veghează co
munistul Stan Ion și 
lalți ca el.

mai curată și 
strada 

moș 
eu : 

Stan, 
aceasta 

de

de

lui. 
Ion 
în- 
în-

„Pacientul X, vindecat"
Doctorul Zvîrlugă... Na, uite că fără voie am dat ta 

vileag porecla ce i-au scos-o șatenii medicului Mitei 
Predescu. Trag însă nădejde că nu se va supăra. E 
un nume hîtru, hazos poate, dar cîtă prețuire și dra
goste adîncă nu stă în botezul acesta...

Fiindcă așa l-au apucat oamenii pe doctorul Predes
cu : bătînd ponoarele. Cînd ici cînd colo. Cînd la Tom- 
șani, cînd la Bucuroaia, cînd la Costeștî, cînd la Meriș, 
cînd la Ghergani. E pretutindeni unde e nevoie de el 
Numai ce-1 vezi că iese pe ușa dispensarului și apucă 
pe te miri ce drumeag, cu trusa subsuoară. Are mers 
repede, voinicesc. (O felceriță de la dispensar mi-a 
mărturisit că de-abia se poate ține după el cu bicicle
ta...)

Cînd asculți despre cineva lucruri emoționante, fapte 
de eroism, ți-1 închipui, fără să vrei, drept un om cu 
totul deosebit la înfățișare. Dar iată, doctorul Predescu 
n-are nimic extraordinar în făptură. Om ca toți oame
nii. Ii e liniștit chipul și doar o țesătură fină- abia ghi
cită, de linii în jurul ochilor spune despre truda nopți
lor fără somn, petrecute lîngă bolnavi. Ei, nopțile aces
tea de veghe, de încordare, de luptă, ale unui medic, 
cîte nu s-ar putea scrie despre ele ! Și totuși, curios, în 
carnetul doctorului Predescu nopțile acestea sînt con
semnate cam așa: „Pacientul cutare, de atâția ani, su
ferind de cutare. Vindecat". Poftim de mai fă litera
tură...

Cu toate acestea, deseori, cînd vreun bolnav 
are chef de taifas cu doctorul Predescu, acesta-i gata 
să-i asculte cu răbdare toate păsurile și să-i dea po- 
vață ori încurajare. Niciodată n-a zis: „Iartă-mă, sînt 
grăbit". Nu. Grăbit e numai pe drum. Și noaptea, la 
spitalul din Gherganî, chiar cînd e noapte calmă, fără 
cazuri grave, ai să-1 afli furișîndu-se în vîrful picioa

relor prin saloane, cercetînd fișele de temperatură, ori 
stînd de vorbă cu un bolnav care nu poate dormi. Dar 
vezi, toate astea le consemnează în carnetul lui cam 
așa : „Pacientul cutare... vindecat". Sînt cuvintele mo
destiei, ale datoriei împlinite simplu. In spatele lor se 
ascunde o luptă dură și dramatică, o suferință ome
nească topită pînă la urmă în lacrimile bucuriei.

...Intr-o zi, ila ușa dispensarului s-a oprit o căruță. 
Aducea doi copii bolnavi, galbeni ca ceara, cu pleoa
pele închise. Copiii săteanului Gheorghe Avram. Chi
pul împietrit al tatălui, suspinele înăbușite în basma 
ale mamei, vădeau deznădejdea lor fără margini. Pe 
copii i-a luat în primire doctorul Predescu. Diagnos
ticul: bronchopneumonie. Gravă. Au urmat zile și nopți 
grele^ De chin și disperare pentru părinți, de luptă 
uriașă pentru medic. După o săptămînă, copiii erau 
ta afară de pericol. Minunea se înfăptuise, redînd viața 
și fericirea a patru ființe. Se înfăptuise prin sacrifi
ciul, priceperea și încordarea supraomenească a me
dicului. Dar în carnetul lui scrise doar atît: „Bolna
vii cutare și cutare, vindecați". Și poate în 1947 în 
vremea încă grea de după război, cînd doctorul Pre
descu a stăvilit, cu ajutoare puține, epidemia de tifos 
exantematic de la Meriș, expunîndu-și viața ta fie
care clipă, la fel a sunat însemnarea din carnet: 
„Bolnavii... suferind de tifos, vindecați".

Cuvintele modestiei, ale datoriei împlinite cu simpli
tate firească.

Zboară, veste...
Să nu vă închipuiți că te

legraful e ceva foarte com
plicat, cu sîrme și butoane 
multe. Nu, ta sala aceasta a 
telegrafului central din Bucu
rești, n-ai să vezi decît niș
te cutii negre, cu claviatură, 
semănînd grozav cu niște 
mașini de scris. Un țăcănit 
ușor impinzește încăperea.

Aplecată asupra uneia din 
cutiile acestea, cu degetele 
zburi nd parcă pe clape, așa 
am cunoscut-o pe telegra- 
fista Elisabeta Țupa. E una 
din multele telegrafiste care, 
înti-atitea și atîtea colțuri 
ale țării, țăcăne zi și noapte 
pe niște clape, trimițînd pre
tutindeni gînduri, vești. Dacă 
ai sta cîtva timp lîngă apa
rat, așa, ca simplu spectator, 
munca Elisabetei Țupa ți se 
va părea poate monotonă, 
plicticoasă. Și totuși, de ce 
pe chipul ei, de Ia o clipă la 
alta, se ivește cînd licărul 
senin al bucuriei, cînd încor
dare și emoție, cînd o cută 
amară între sprîncene? în
seamnă poate că se gîndeș- 
te la bucuriile și necazurile 
ei personale? Nu, astea au 
rămas undeva departe, din 
clipa cînd a început lucrul. 
Altceva e. Inima Elisabetei 
Țupa e întîia inimă de om 
prin care trec gînduriie și 
simțămintele cuprinse în hîr- 
tiuțele ce se cheamă telegra
me și care așteaptă pe masa 
ei să fie trimise grabnic și 
departe. Și sînt atît de felu
rite, atît de emoționante 
gînduriie așternute în cu
vinte puține pe formularele 
telegramelor...

Un prieten bun și depăr
tat își anunță sosirea. Un 
școlar a reușit la examen.

Un muncitor fruntaș vesteș
te pe cei de-acasă că a fost 
decorat Un nou născut voi
nic și chipeș a venit pe lu
me. Un cercetător a izbutit 
după ani de trudă să desco
pere un nou preparat. Ci
neva drag e chemat la că
pătâiul unui bolnav să-i ali
ne suferința-.

Ochii Elisabetei Țupa ur
măresc rîndurile, Inima ei sa 
bucură pentru flecare, se în
grijorează pentru fiecare, 
dînd putere vie mltailcr să 
alerge mai repede, mai re
pede pe clape: zboară veste, 
zboară—

Ziua, saa de multe ori 
noaptea, cind oamenii se •- 
dihnesc după muncă, plecată 
peste aparatul ei, țăcăne în
frigurată pe clape. îndelet
nicire care ar putea să pară 
unui simplu spectator mono
tonă șl plicticoasă. Dur ini
ma ei se emoționează pen
tru fiece rind cuprins acolo 
in telegramă. Și degetele el 
dau aripi cuvinte tor să a- 
jungă grabnic, cît mal grab
nic la cel care le așteaptă. 
Preocupările ei personale au 
rămas undeva, departe Tră
iește și lucrează înfrigurați 
numai pentru cri care aș
teaptă, înfrigurați șl ai, veș
tile. Se dăruie cu totul tru
dei ei.

Truda Elisabetei Țupa e 
modestă, ca a atâtor mii de 
oameni din patria noastra. 
oameni simpli, oblșnuîțt 
Trudă modestă dar măreață, 
arzătoare, pusă în slujba 
celui mai minunat țct: feri
cirea poporului.
Pagină redactată de

VASILE MANUCEANU

Cuvinte ale oaspeților străini
„Ceea ce îți atrage atenția 

în primul rind, este dragos
tea pentru pace a poporului 
romîn".

RHEA DEAR
secretar al Comitetului pentru 
Pace din Columbia britanică

„îmi dau seama că aici se 
duce o luptă pentru fericirea 
colectivității, nu a cîtorva 
persoane".

JEAN PAUL MARIN 
student din Paris

„Harnicul popor romîn a 
obținut succese mărețe în 
construirea socialismului, 
succese de care se bucură 
sincer întregul popor ma
ghiar".

RONAI SANDOR 
conducătorul delegației Adună

rii de Stat a R.P. Ungare

„Din optimismul copiilor 
voștri se vede că ei simt mul
tă dragoste și siguranță. Or, 
aceasta provine și din faptul 
că părinții se simt în sigu
ranță".

BEATRICE KING 
scriitoare din Anglia

uzine am văzut cum munci
toarele lucrează cu pricepere 
și dragoste alături de băr
bați, reușind să dea produse 
la fel de bune și multe".

ROSE MEHANNA
din delegația femeilor libaneze

,Am vizitat o parte din 
țara Dvs. șl ne-atn putut da 
seama de marele rol care li 
revine femeii în construirea 
societății noi. in fabrici și

„Port în suflet simțăminte 
calde față de ospitalierul 
Dos. popor... Despre ce să (>
vorbesc mai întli? Despre 
grija ce o purtați viitorului '>>
țării, grifă exprimată atU de $
puternic prin dragostea aed- >>
tată copiilor și tinerei gene- <<
rații ?" >>

JEAN STEWART «
membru ta Comitetul ExecaHv \>
al Congresului Canadian pentru 7?

Pace >>
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Sandu EUGENIU
cl. a Vll-a Școala de 10 ani 
Bicaz

Am să aleg Bicazul

J greu s$ dau
chemării lui. „Pleacă 
dumneata, 
plec" —

zece capii, 
mai mari 
grijile cu Zi de vara

Zi de vară, zi de vară, 
Gînd privesc in jurul meu 

f Bucuria îtni cuprinde
Sufletul și cini mereu. 
Tolănit stau in grădină, 

p.: Iarba verde mă desfaiă
Și privesc cerul albastru 

n Care n-are nici o pată...
Gîndu-mi zboară-n depărtare 
Pe al Mării Negre mal 
Zburdă fericiți copiii

' Cu voci limpezi de cristal.
■ Hohotesc in ris năvalnic.

Stau cei mari pe lingă ei. 
ți Și-mpreună toți se joacă

Cu nisip printre alei.
Gîndu-mi zboară-apoi la munte. 

Iată sini multi și aici, 
Ce frumoasă e vacanța 

Pentru mari și pentru mici t 
Zi de vară, zi de vară,

■ Ori la mare ori la munte, 
K Ori aici la mine acasă,
S Orișiunde m-aș ascunde,
» Lumea, cimpul te iubește, 
f Codrul freamătă de tine.

Și privighetori îți cintă 
Melodii cu triluri line.

Sandu Doru MOSESCU
cl. a V-a, Școala nr. 2 băieți

Ploiești

, mama, eu nu 
spuneam eu.

— Iți dai seama ce spui — mă 
E întreba mama, crezi tu că o să 
S putem trăi așa, răspîndiți?
S Încetul cu încetul, m-am obiș

nuit cu gîndul că vom pleca.
H Cînd am sosit, Bicazul mi s-a 
S părut un loc fără multă viață. 
g Nu mult după venirea mea, 
1 am văzut înfăptuite primele 
■ lucrări mari de pe șantier. Acum 
i noi locuim într-unul din blocurile 
' construite acolo. In timpul liber.

mergem la teatru sau la cinemato
graf. La Clubul cultural, înălțat 
pe șantier, citim cărți, jucăm tenis 
de masă, avem săli de șah.

Dacă îmi va fi dat să aleg 
In care oraș să merg după termi
narea studiilor, am să aleg Bica
zul. Aid, colegul meu Radoslav va 
fi constructor, Grigoriu Mihai se va 
specializa pentru munca de miner 
și losifescu Gheorghe va fi șofer.

Noi, cei 
Tmpărțim 

_ , părinții.
I-atn propus mamei să intrăm în 

Întovărășite. Cîțiva oameni de la 
noi din Trușești erau înscriși în 

întovărășirea agricolă, așa că am 
avut la îndemână și unele exemple 
bune. Și tatăl meu spunea să in
trăm în gospodărie. Mama însă se 
împotrivea :

— Dar, mamă. ei citat că în
tovărășiri de te noi din sat 
*u cules de pe pămîntul întovără
șirii roade’ de două ori mai mult 
decît noi ceștilalți ? am îintrebat-o. 
Eu am lăsat-o în pace și-iapoi 
tar am vorbit cu ea, și fer. Intr-una 
din zile cînd a trecut prin satul 
nostru tovarășul Alupoaie de la 
partid a stat de vorbă și cu ea 
s-a hotărît, așa că într-o seară, am 
făcut cererea de înscriere.

La toamnă, cînd vom strînge roa
dele de pe pămîntul întovărășirii și 
cind vom veni și noi cu carele în
cărcate spre casă, mama o să fie 
bucuroasă că ne_a ascultat sfatul.

Mie A. APARASCHIVA
cl. a VlI-a A

Școala de 7 ani Sînta Maria J 
raionul Trușești A

sșâ După ce a fost nu- 
tat cu serviciul la Bi- 

î 1 caz. tata ne chema pe 
mama și pe noi, co- 
piii să-l urmăm cit 

ȘO mai repede cu putință^ 
*3 Citeam scrisorile ta- 

dădeam sen- 
ma că mi-era tare 

ascultare 
numai 

pot să



Pag. 8

despărțit ca vechi

Maria HALMOȘ

Cristina LUCIAN

pe nume: 
Fiu.. Cleo...

întimplat ?

era un joc ca oricare 
care cerea muncă a- 
răbdare îndelungată, 

pe vine sub nucul 
fa|a lui se găsea un 
pete albe și cenușii, 

desigur Cleo. pe care 
voia să-1 prezinte la con-

Dar sd tncep a pooestl: 
'Era pufos, urechi tărcate. St drăgălaș, tntr-adeoăr.

ar nu știu cum. deodată-n spate-mi 
‘Sări de-acolo — drept tn păr l 
Trăgea, trăgea — se încurcase l 
’Degeaba plîng, degeaba țip. 
Pisoiul nu or ea să mă lase, 
Nu sare jos tn nici un chip. 
Să mă smucesc tml era teamă, 

’ferească sfintui, părul meu t— 
’Acasă, nimeni. El- In coamă 
'Se tot juca — să nu mor eu ?... 
Dar să mă mișc — doamne ferește, 
S-ar fi stricat podoaba mea / 
'Pisoiul mă strîngea ca-n clește, 
Și-apol pe gît mă zgtria.
Ce blestem ce nenorocire l 
Dar, in sfirșit, țișni tn jos 
Pisoiu-n bot cu mii de fire 
Din părul meu cel mătăsos t

r-A fost demult, demult, odată. 
Cină mă purtam ca orice fată. 
Aveam codițe, ctte-o fundă, 
Și o figură... așa... rotundă. 
Acuma, Insă genu-ml știu 
Din filmul „Mltne-i prea tîrziu“. 
Mirella — asta mi-1 făptura 
Și. mai ales- pieptănătura l 
Nu spun cit timp ia descărcatul. 
Și pieptănatul, periatul.
Un ceas, un ceas șl jumătate 
(SA na mă îngrijesc se poate?)

raiez 
să 
pe

Unui pionier care, fiind 
in tabără, toată ziua 
e preocupat să mă- 
nince.

Altceva nimic nu face 
Și, s£4 schimbi, e grea 

speranța 
Mă-ntreb : «Oare, cum 

de-i place 
Să-și mănînce-așa... 

vacanța ?

— Fiu... fiu... fiu-fiu.„
Peste trei zile era concursul. 

Toți colegii și prietenii lui Dănuț 
erau siguri că el va ieși pe locul 
întîi cu porumbelul lui.

Tot timpul celor trei zile, Dănuț 
n-a mai dat pe la școală. II ve- 
deam plecînd mereu în oraș, vei 
nind, fluierînd în fața coliviei ..& 
Mi-a mărturisit cu lacrimi în ochi 
că fusese de nenumărate ori în 
piață, căutîndu-1 pe omul căruia 
i-1 vînduse ultima oară pe Cleo;î 
voia să-i dea banii înapoi. în 
schimbul lui Cleo...

Pînă la urmă — tn dimineața 
concursului chiar — l-a găsit. Mer- 
gînd abătut pe stradă, se trezește, 
că un om înalt și puternic îl bata 
prietenește pe umăr. Dănuț rămîne 
înmărmurit. O licărire de speranță; 
îi luminează fața. Dar omul înalt

că fluieră prin curte într-un fel a> 
numit. Mă uit pe geam și-l văd pe 
Dărvut gîfîind de alergătură, stînd 
în picioare în fața coliviei de pe zi
dul casei, fluierînd întretăiat $1 
strigînd porumbelul

— Fiu . Fiu-fiu..
— Hei Dănuț. ce s-a întimplat ?
— Abia l-am vîndut în piață și 

iată s-a întors în colivie, îmi spu
se rîzîud Bravo. Cleo I li facem 
praf pe ceilalți la concurs I

Am aflat a doua zi cum stăteau 
lucrurile . Dănuț îl vînduse de 
multe ori pe Cleo cu cîte 10 lei — 
ori de cîte ori voia să-și cumpere 
ciocolată, să meargă la film.. De 
fiecare dată însă „Cleo cel deștept" 
se întorcea la iubitul său stăpîn.

Dar într-o zi... într-o zi, după o 
asemenea „afacere" Cleo nu s-a 
mai întors... In zadar fluiera Dă
nuț: u

luminează fața. Dar omul înalt! 
îl întreabă cu o bucurie și 
o satisfacție greu de supor

tat pentru Dănuț:
— Băiete, mai ai cum

va vreun porumbel ? 
Că tare gras și gus

tos a fost acela cu 
pete albe și cenușii.

Unuia care ar vrea ca vacanța 
să dureze șase luni.

— Și crezi c-ai face oare vreo
scofală 

De-ai merge numai șase luni la 
școală?

— A nu 1 Dar aș avea timp,
oameni buni, 

Să-nvăț la corigențe șase luni I 
Unuia care nu prea se omoară 

cu spălatul.
I-am spus ieri, pe îndelete:
— Mai spală-te și tu, băiete 1 
Și mi-a răspuns, cu cutezanță r
— Să nu-mi dai sarcini în...

vacanță!

Și ne-am 
buni prieteni.

Zilele ce-au urmat mi-au dat 
prilejul să urmăresc jocul lui Dă
nuț. Insă nu 
altul, ci unul 
devărată și 
Dănuț stătea 
din curte In 
porumbel cu 
Acesta era 
Dănuț 
cursul cercului zoologic

Șezînd răbdător pe vine, Dănuț 
vorbea ceva, făcea semne cu mîi- 
nile; Cleo se apropia ascultător și 
din palma deschisă a lui Dănuț 
începea să ciugulească. Apoi Dă
nuț închidea palma și mai spunea 
ceva, la care Cleo zbura în colivia 
de_ pe zidul casei, se întorcea la 
Dănuț, apoi din nou în colivie...

Intr-una din zile, întorcîndu-mă 
din oraș, mă întîlnesc chiar în 
poartă, nas în nas. cu Dănuț. Ne 
salutăm politicoși. Observ că Dă
nuț ține sub braț porumbelul cu 
pete albe și cenușii.

— Unde te duci. Dănuț ?
— La cinematograf.
— Cu porumbelul la cinema ?
— A. nu... îl vînd... și pe urmă...
— II vinzi ? Așa porumbel fruj 

mos 1 Dar atunci cum rămî- 
ne cu concursul ? 1

— Vine el. Cleo. înapoi... 
n-avețî nici o teamă... A 
venit de fiecare dată !... 

Și-a zbughit-o pe poar
tă în stradă. M-atn 
uitat nedumerită în 
urma lui. Fugea spre 

piața mare. După 
vreo jumătate de 
ceas, aud oe cineva

Nu-1 mai văzusem pe Dănuț de 
vreo cinci ani De curînd însă 
m-am întors în orașul natal, ia fa
milia mea Și, printre multe amin
tiri dragi, l-am regăsit și pe Dă
nuț.

In fața mea se află acum un bă 
ietan zdravăn Ii recunosc trăsătu
rile. Aceiași ochi mari, senini și 
șăgalnici mă privesc atent, dar 
puțin sfioși. II întreb despre felul 
cum își petrece vacanța

— Știți că la noi în școală s-a 
inițiat acum, în timpul vacanței, 
un concurs al cercului de zoologie. 
Concursul are ca scop creșterea 
animalelor de casă. Cine îl va cîș- 
tiga va primi drept premiu o trusă 
stilou-creion, marca „Montb!anc“, 

cu peniță de aur. Eu am să 
particip la concurs cu po
rumbelul meu Cleo. crescut 

și dresat de mine. Am să 
le demonstrez cum Cleo al 
meu va duce de la scoa
lă acasă, la mama, un 

bilet..
— Bine. — îl încu- 

eu, — nu uita 
mă anunți și 
mine de ziua 

concursului 1

Aceluiași:
— Mai spală-te-1 făcui atent.
Și mi-a răspuns, plin de necaz:
— E-o chestie de regulament ?
— Nu, zic, e-o chestie...

de-obra»>t
Sadi RUDEANU
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