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Dragă ni-e școala ascunsă 
Printre pomii-nllortțl. 
Ea ne-aiută să aiungem 
Oameni desăvirsiti.

Drag ni-e munții să i străbatem 
Si să încingem un ioc, 
Să-nginăm cite un cintee 
Seara la veselul foc.

Refren :

Copilăria noastră 
Frumoasă-t si curată 
Ca roza parfumată-n mat. 
E floarea cea albastră 
Ce creste laolaltă 
Cu spicul cel bălai. — bis

Vara-n tabere ne ducem 
Ne sint gazde vechii munți. 
Marea cu valul ei verde 
Ne mingile pe frunți.

Sportul ne face puternici. 
Primii sintem pe stadion. 
Noi o să dăm mîine tării 
Forfele noastre cu toți.

Refren

Noi sădirăm fiecare 
Cite-un vom roditor. 
Pomii noștri sint In floare, 
Rod vom culege din flori.

Nouă patria ni-i dragă. 
Știm să « hm de folos;
fi dăm toată munca noastră 
Si cintecul luminos.

Refren
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UH GLAS DIN noi, cînd 
muncitorii

PEKIN
După nelipsitele pocnete și șuie

rături. din aparat au răzbătut, lim
pezi, următoarele cuvinte: „Atențiune... 
Atențiune... Vorbesc pentru Marian. 
Află, tinărul meu prieten, că mă nu
mesc Lu Și-Tzea și sînt profesoară Ia 
Ins itutul de Aviație din Pekin. Tu 
desigur că cunoști multe lucruri 
despre țara noastră. E o țară mare, 
cu 600 de milioane de locuitori. Mai 
presus de toate noi ne mindrim cu 
prietenia de oțel ce ne leagă de U- 
niunea Sovietică, primul stat socialist 
din lume. Despre această prietenie 
vreau să-ți vorbesc Eu am vizitat de 
eurînd Uniunea Sovietică. Am zburat 
spre Moscova cu vestitul avion 
TU-104. M-au întîmpinat acolo buche
te de flori, zimbete calde, sute de 
mîini prietenești s-au întins către 
mine Cît am stat acolo m am simțit 
ca acasă Simțămintele generoase ți 
puternice ale oamenilor sovietici mi 
s-au săpat în suflet Dar prietenia a- 
ceasta e. mai presus de orice, o prie
tenie a faptelor, lată, ascultă.Și 
în aparat s-a auzit o voce bărbaeas- 
că... „cu ajutorul Uniunii Sovietice, în 
China se construiesc uzine de automo
bile. de avioane, de tractoare, de a- 
parate de radio, întreprinderi pentru 
extracția metalelor rare. Un număr 
de 43 de întreprinderi, din cele 156 
ce se construiesc cu ajutorul U.RS.S., 
au și fost date în exploatare. Schim
bul de experiență și realizări științifi
ce. început între țările noastre, ia o 
tot mai largă dezvoltare Folosind do
cumentația tehnică sovietică, specia
liștii chinezi au construit un combi
nat de îngrășăminte fosfatice cu o 
capacitate de o sută de mii de tone. 
Realizările agricul- 
turii chineze, ex-

populația răbda de 
fabricii „Victoria" 

trimis la Debrețin o

pentru
foame.
din Oradea au
mare cantitate de drojdie de bere, da
torită căreia s-a putut fabrica pîine 
pentru între orașul".

Creionul lui Marian aleargă sprinten 
pe file și un simțămint nou, covîrși- 
tor. îi umple inima

OASPETELE
NEAȘTEPTAT

deUn tînăr blond, înalt rezemat 
pervazul ușii, își aprinde o țigară. 
Marian ridică ochii și rămîne surprins.

— Tovarășul Marian, nu-i așa ? imi 
dai voie: Dumi rașcu, tehnician con
structor. Am aflat — nu-ți spun cum, 
că e secret — despre compunerea ta 
și, fiindcă am cîteva ceasuri libere, 
vreau să-ți ofer o colaborare. Firește, 
numai dacă...

In ochii lui Marian se citeau însă 
doar surpriză și bucurie. Și tînărul 
înalt, cu căutătura deschisă și fermă, 
începu :

— Eu lucrez Ia montarea uzinei de 
îngrășăminte fosfatice de la Năvodari. 
Știi tu ce e o astfe' de uzină ? Un 
gigant complicat, care va da agricul
turii noastre mii și inii de tone de „vi
tamine" pentru sol. Majoritatea ut la- 
jelor ne-au sosit din Uniunea Sovie
tică. De altfel, întreg proiectul uzinei 
e executat de specialiștii sovie ici. Cîți- 
va dintre acești specialiști ne ajută per
sonal la montare. M-am împrietenit 
cu unul din ei, Sașa. Voinic cit casa 
Și un suflet pe mă -""l
șură. Nu-și află o-

numită opei 
cum ar trei 
necesar. Mi 
șade bine 
Totuși le-ar 
ria cu care 
toată sincer 
lor sovietft. 
uzinei m-a 
muncitori < 
cei de la u 
și au iinsuș 
Muncitorul 
ZIL, care 1 
mea, mia 
comunicat 
împărtășit 
inima plin; 
ceștia min 
atît de mu 
sfa‘ al me 
înseamnă i .

Te miră 
Sînt sigur

Și fierar 
hîrtia, a s 
București 
marcă cu

A D(
.--d^a poarf 

ian 
st-tfialul: \

1. Marinarul sovietic poposit intr-un 
chinezesc și-a găsit îndată prieteni.

2. Tehnicianul sovietic, cel chinez 
și cel indian, s-au împrietenit în tim
pul forării unor sonde in India.

A fost un basm 
fără seamăn, țe

sut la gura sobei, prin pînza moale 
și fermecată a genelor ? N-a fost. 
Marian duce la subsuoară, în slova 
albastră, aplecată pe multe pagini de 
caiet, tot noianul întâmplărilor vii și 
adevărate, cu miezul lor adine, ome
nesc, înălțător. Și în suflet poartă 
chipuri dragi de prieteni, trăiește cu 
ei bucuriile și nădejdile lor.

Iși poartă sprinten pasul în dimi
neața strălucitoare de mai și aminti
rile îl împresoară ca niște pasări 
albe... S-a întimplat astfel: zilele tre
cute, în clasă, după ce și-a șters ca 
de obicei ochelarii, profesorul, cu pri
virile ațintite spre vișin i ce iși răs- 
fățau florile la geam, a început să le 
vorbească cu glas domol despre cel 
mai frumos lucru din viață: prietenia. 
Au înțeles toți, sub vraja cuvintelor, 
ce minunat e să simți alături, oricînd, 
umărul credincios și puternic al unui 
prieten. Dar, le-a mai spus proiesp ul, 
există pe lume, pe lîngă prietenia cu 
tovarășul tău apropiat de muncă și 
visuri, o altă prietenie, necuprinsă și 
uriașă. Ea infringe depărtările, hota
rele ți munții, infringe ura și lanțuri
le, doboară poftele nesăbuite de mă-

port

rire și măceluri, u- 
nește intr-un fluviu 

uriaș dragostea de lumină, de li
bertate, de pace, de muncă. E frăția 
de cremene a celor cinstiți și harnici 
din lume...

Cînd a plecat spre casă. Marian era 
și fericit, și mîndru, și încurcat toto
dată. Despre prietenia aceasta uriașă 
el trebuia să scrie o compunere, pe 
care s-o citească colegilor, clasei în
tregi. Frumos lucru. Dar cu ce să 
înceapă ? Și cum ? I se învălmășeau 
toate in minte. Tatăl lui, inginer ra- 
diofonist, văzîndu-1 preocupat, a ri
dicat fruntea dintre unelte și aparate, 
întrebîndu-1 :

— Ce-i necazul ?
I-a povestit tot. tot. Tatăl a stat o 

vreme pe gîndurj, apoi l-a liniștit, cu 
un zîmbet misterios :

— Lasă, compunerea o să-ți reușeas
că, ai să vezi...

A doina zi era duminică. O rază 
zglohie de soare i-a mîngîia' pleoape
le lui Marian, trezîndu-1. Pe pat, a- 
lături, ședea tatăl.

— Scoală, somnorosule, ți-am pre
gătit o surpriză. Ei, haide odată, ești 
așteptat. Nu uita caietul și creionull

S-au instalat amîndoi în camera de 
lucru a tatălui. în fața aparatului de 
recepție, și acolo Marian a auzit...

periența medicinii 
chineze au fost pri

mite cu viu interes și aplicate în U- 
niunea Sovie ică"

Din nou glasul gingaș al profesoa
rei Lu Și-Tzea : „Treburile dragă Ma
rian, nu-mi dau răgaz să mai stăm 
de vorbă. Nădăjduiesc însă că, pentru 
compunerea ta, cele ce ai ascultat îți 
vor fi de folos. La revedere, dragă* 
Marian, la revedere.. “

„NOI NU SINTEM
SINGURI”

Marian nu și-a revenit încă din 
uimire și creionul tot mai fuge pe 
hîrtie. Tatăl răsucește butoanele apa
ratului. Alt glas, plin și vibrant, 
inundă încăperea : „Atențiune... Aici 
radio Budapesta.. Aici radio Budapes
ta... Pes'e cîteva minute transmi.em 
o emisiune specială pentru Marian din 
București." Tatăl continuă să regleze 
recepția

„Ssst, liniște 1“ Glasul crainicului 
răsună din nou :

„Vindecmdu-și rănile grele lăsate 
de contrarevoluționarii fasciști, po
porul maghiar pășește cu hotăr.re 
spre viitorul socialist. Noi nu sîntem 
singuri. Avem alături toate țările so
cialismului, care ne ajută. Poporul 
sovietic ne-a trimis sute de mii de 
tone de cereale, carne, unt, tablă, 
cherestea, geamuri. China ne-a acor
dat un împrumut de 30 de milioane 
ruble. Romînia ne-a acordat un ajutor 
de 13 milioane iei, în petrol, sare, 
geamuri, ciment, material lemnos și 
50 tone medicamente. Iri zilele grele 

dihnă pînă nu pu
ne la punct cel mai 

mic mecanism. La fel de vesel și la 
treabă, și la petrecere Ehei, ce om 
Șașa ăsta... Știi, dragă Marian, spe
cialiștii sovietici ne vor ajuta să con
struim o fabrică de sodă calcinată la 
Govora, o fabrică de mase plastice, o 
uzină de cauciuc sintetic. Dacă m-aș 
putea împărți în zece, aș vrea să lu
crez pe toate șantierele astea, numai 
ca să pot fi alături de oameni ca el. 
Să văd cu ochii mei cum ciesc aceste 
roade gigan ice ale celei mai sfinte 
prietenii. “

Dar să-i lăsăm pe cei doi să și 
continue discuția și să facem iubite 
cititor, un popas cu gîndul într-o casă 
albă, înconjurată de flori, dintr-un 
cartier al orașului Praga. Aici locuieș
te fierarul inovator Otokar Vlach A- 
plecat pe o măsuță, așterne rindurile 
unei scrisori. Cu riscul de a părea in- 
discreți, privim peste umărul fiera
rului și vedem că scrisoarea sună 
cam așa :

DRAGĂ MARIAN
Experiența de ani de zile, studiul 

și strădaniile mele m-au aju at să fac 
o inovație în meseria pe care o exer
cit. Să execut, adică numai în 90 de 
minute o operație care, după vechile 
norme, cere cam cinci zile de lucru. 
Pentru treaba asta tovarășii mei au 
socotit că merit să merg în Uniunea 
Sovietică, pentru un schimb de ex
periență Și am fost Pe lîngă frumu
sețile marii țări sovietice, pe care 
le-am admirat cu bucurie, mă stăpî- 
nea un gînd : să culeg cît mai mult 
din tehnica și experiența înaintată 
a muncitorilor sovietici. Carnețelul 
meu se acoperea tot mai mult cu în
semnări. Dar să vezi... Vizitînd o ri
cină sovietică, mi s-a părut că o a-s

du năvăli 
înthtzîndu 
Gifîind în 
scă pe M
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INGINERUL

ALO, FESTIVAL!

A FAMILIE

PENTRU
PACEA LUMII

era concluzia firească

Întrebe de ce i-a scris negresa Tunde. 
Creionul lui însemna febril în caiet.

Cu drag,
VHach OTOKAR

li anul ăsta era gata să Iuțite nu nu
mai pentru dreptatea Italianului, da.r 
și pentru aceea a turcului și a fran
cezului, de parcă toți i-ar fi fost frați 
buni.

Sandu, colegul 
de clasă. San

ai frontului luptei pentru 
■ata să sprijine in

line, a sosit la Palatul

oie ca Marian să se

— Hai repede, că scăpăm trenul. 
Mergem la Constanța.

Și la mirarea lui 
Marian, a adăugat:

S-a scurs o săiptănduă. Compunerea 
tai Marian e aproape gata. Dar, în 
zorii duminicii următoare, tatăl l-a 
trezit pe Marian arătirtdu-i două bi
lete verzi de călătorie :

3. Pionieri din R. D. Germană pe bordul vasului „Pionierii lui Thălmann".
4. In R. P. Ungară copiii se joacă fericiți sub soare1e de mai.

5. Muncitori din diferite fări își petrec concediul de odihnă in Republica Ce
hoslovacă.

In dimineața strălucitoare de mai, 
Marian pășește sprinten către școală. 
Duce la subsuoară, în ghiozdan, com
punerea gata. De iapt nu mai e pen
tru el o simplă compunere. E un șirag 
de pietre prețioase, șiragul uriașei și 
nestinsei prietenii.

imperiali ișt ii, 
tartmebării.

mără printre orașele lumii care au a- 
vut cel mai mult de suferit în timpul 
războiului, se cere accelerarea înche
ierii unei convenții internaționale de 
interzicere a experiențelor atomice, ca 
un prim pas pe drumul consolidării 
păcii în lume. Încă dm ppimeJe zile ale 
lansării apelului, comitetele de luptă 
pentru pace din întreaga lume, orașe 
martire din diferite țări și militarii 
de seamă 
pace s-au declarat 
făptuirea lui. Comitetul de luptă pen
tru pace din U.R.S.S. a declarat că 
sprijină im întregime apelul pentru in
terzicerea experiențelor cu arma nu
cleară. In numele unui număr 
de 
de

lă argint"” un clopote! 
aș e ' 
r>let >

cu mulți
De cum se a- 

... Buongiomo, Ir a- 
și el rîdea arătîndu-și, dinții

Vasile Mânuceanu 
fi B. Caraqiale

Mi-aduc aminte că am cunoscut în- 
tr-un 1 Mai un marinar italian de pe 
vasul Aragonese, își continuă poves
tirea tovarășul Lucian. 11 văzusem de 
mai multe ori pe la Inter-olub pe ma
rinarul acela ars de soire și cu ochii 
mereu veseli, dar niciodată n-am stai 
de vorbă cu el. Era de mai multe zile 
în port și se împrietenise 
marinari de-ai noștri 
răta, toți îi strigau: , 
felie 1“ • - --
albi.

Cum 
dat un 
Străini , ________
tri terminaseră tocmai un joc, 
mecanicul secund de pe vasul „Indian 
Indeaur" se ridică și ca pasul măsu- 
nait se îndreptă spre scenă, ceri nd să 
i se dea voie să cînte un cintec de al 
tar, ,,Republica ne-a dat viată nouă“.

terminat bine, că numai ce-1 
văd pe italianul meu că se îndreaptă 
spre scenă. Și. deodată.' o _voce pu
ternică, fierbinte. intona un cin tec 
care și acum îmi sună în urechi Eîa 
„Tcrnna Sorente". Dar pot să vă spun, 
pe toți dracii din lume, că o ase nenea 
voce n-am mai aiuzit vreodată. Intr-un 
cuvânt. era cîntec fierbinte, din adîn- 
cu) înmiii. Un ropot de aplauze a 
umplut sala la sfîrșit, „Bis, bis I Mai 
cîntă I Bravo 1* Și-] aplaudau romîni, 
și g’ermani și greci, și japonezi. Și 
era In aplauzele 
acestea atîta dr.a-

posibilitatea să par
ticipe la Festival. E 

vorba îndeosebi de tinerii din țările 
coloniale. Comitetul International de 
Pregătire a Festivalului a lansat un 
apel pentru ajutorarea acestor tineri, 
ca ei să poată veni la Moscova. Din 
toate colturile lumii s-a răspuns ape
lului Tineretul din Finlanda și Sue
dia, de pildă, a luat sub patronajul 
lui delegațiile dim Senegal, Nigeria și 
Guadelupa. A fost creat de asemeni 
un fond internațional de sol id a rit ațe 
pentru Festival. Numai tineretul din 
Republica Cehoslovacă a colectat pîmă 
acum 1.500.000 de coroane... Da... aî 
notat ? te salutăm și îți dorim șă fad 
o campuinere cît mai frumoasă.

spuneam, era 1 Mai și noi am 
spectacol pentru toti marinarii 
aflaiți îțn port Dansatorii noș- 

cind

Dim nou pe recepție. Tatăl lui Ma
rian manevrează butoanele. E emoțio
nat și parcă a ieșit din calmul lui o- 
bișnuit Mariam îi privește cu drago
ste obrazul aspru, cicatricea care-i 
brăzdează fruntea, amintire din răz
boiul ou fasciștii. Im ochii tatălui s-a 
aiprins o lumină vie, hotărîtă și mîn- 
dră. Im sfîrșit, mult așteptatul glas se 
face auzit : .

„Atențiune, vorbește Varșovia...
La 6 aprilie, prezidiul Sfatului popu

lar al Varșoviei a adresat municipa
lității orașului Hiroshima, orașul ja
ponez care a fost distrus în august 
194- de prima bombă atomică, propu
nerea lansării unui apel comun. prin 
care să se ceară interzicerea experiem- 
țelor eu arma atomică. Im apelul lan
sat de cele două orașe, care se nu-

goste și prietenie 1 Pe mine, drept sâ 
vă spun, mă fermecase naliirml a- 
cesta cu figura lui veselă și cu glasul 
lui minunat. Mai tîrziu i-am aliat po 
vestea...

Fusese cîntăret la opera din Milano, 
la vestita Scala din Milano Dar cîș- 
tigul era așa de mic, că abia avea cu 
ce sa-și cumpere de-ale gurii și alune! 
s-a angajat marinar. Era membru al 
Partidului Comunist Italian, un om 
care știe ce Vrea și care-s țelurile vie-

Din nou lămpile aparatului de ra
dio licăriră puternic și din difuzor se 
auzi o voce:, r, • ’ '

„Atențiune, Marian.'. Vorbește in
ginerul romîn Ion Petcu din... India. 
Deși ou mă cunoști, te airnuniț, dragă 
Marian, că eînt bine sănătos și că la 
întoarcere îți voi povesti toate minu
nățiile ce le-am văzut în această țară 
depărtată. De oe mă aflu îm India ? 
E simplu : îm cadrul ajutorului tehnic 
pe care Romînia îl acordă Republicii 
Indiene, în aprilie, anul acesta, au 
început la Jawaiamuki, în statul 
Punjap. primele operații de exploatare 
a petrolului și gazelor. Operațiile se 
fac sub conducerea specialiștilor ro
mani. printre care mă aflu și ep. No! 
colaborăm aici cu ingineri și mecanici 
indieni, cd care ne-am împrietenit 
Sînt oameni pricepuți și haimici, și 
noi le împărtășim experiența noastră, 
dorind din inimă cai industria lor pe
troliferă să se dezvolte din plin...

Tatăl tai Marian întrerupe scurt e- 
misiunea : alături sună nerăbdător te
lefonul...

priza, dragul meu. 
Firește, în legătură cu lucrarea ta. 
Dair deooamdată nici 6 vorbă. Ai să 
afli acolo iotul.

Trenul i-a dus pufăind departe, tot 
mai departe. Călătoria a fost plăcută, 
firește, dar nu-i cazuil s-o descriem 
aici. Așa că ne vom amesteca, îm
preună cu cei doi, direct în zarva por
tului Constanța și ne vom opri la 
poanta unei clădiri pe care sjerie „Clu
bul International". Ce e acest Club 
International, sau Imter-Club, cum î 
se mai spune ?

Inter-clubul oferă marinarilor care 
plăcute con- 

de petrecere a timpului li- 
Pavilioane în culori vii, va-

lui 
lui 

a o furtună în casă, 
alic cu ștampile multe, 
ia poate să-l deslușea-

1.500 primari francezi și 30.000 
consilieri orășenești, senatorul 

Waldek L’Haviller a trimis urmă
toarea scrisoare: „Sprijinim cu 
ardoare tarțiativa Sfatului popular al 
Varșoviei și vom depune toate efortu
rile pentru păstrarea păcii*. Doctor S. 
Krtchlew, vicepreședintele Comiteiulid 
de luptă pentru pace pe întreaga In
die S-a declarat în favoarea apelului. 
Numeroase telegrame de adeziune so
sesc din toate colțurile lumii".

irian surprizele nu 
ze. Nerăbdător totuși 
e și...
Tunde' Idowu și sînt 

sria, colonie engleză 
Sud Am plecat din 
cinci ani, după ce par- 
acțiune de luptă îm- 
riiștilor. Dacă rămî- 
irestat... Am venit im- 

grup de tovarăși 
cemocrată Germana, 
rimiți frățește Acum 

al Facultății de Me
ni medic de copii, iar 
u, Alex Ohiaeri, va fi 
feput nu cunoșteam de 
rnă și-mi era greu.

de cameră, studen a 
na Bertel, m-a ajutat 

Familia Chris-Jarn ei
pentru mine a doua 

3 „Institutul pentru 
multi, foar e mulți ti- 
și Asia, care studiem 

Avem tot ce ne tre- 
im ca acasă. Gunther, 
itului. pregătește zil- 
ri: german, european,

staționează cele mai 
diții 
ber, 
porașele miniaturale, revis'e, albu
me, mărturisesc despre prieteniile le
gate aici. Dar despre aceasta mai bine 
să-l lăsăm să povestească pe tovarășul' 
Lucian, responsabilul clubului, cu care 
tatăl i-a făcut cunoștință lui Ma
rian :

— Uite, îmi vine în minte, o întîm- 
pflare care m-a impresionat deosebit • 
își începe vorba tovarășul Lucian Se 
Sntiîlniseră aiei în olub echipajele a 
două vase : unul din Republica De
mocrată Germană și altul dim Repu
blica Federală Germană. Marinari! 
din aceeași patrie, ruptă în două. Unii 
— dintr-o parte liberă, alții — dîn- 
tr-o parte supusă imperialiștilor. Și-au 
povestit de toate. Și iată că într-un 
Colț căpitanii celor două echipaje au 
descoperit c-aoi învățat la aceeași 
școală, și au amintit de jocurile copi
lăriei. cu toate nebuniile el, și nu se 
mai îndură sa se despartă. Intr-alt 
colț, marinarii își povesteau despre 
părinții și rudele aflate în cele două 
părți aile paitriei. Are rost cai patria 
k*. Genmamia, să fie împărțită în 
două ? ,,Nu“ 1 era răspunsul. Dair pen
tru aceasta e necesar să fie alungați

nu e executată tocmai 
ca să dea randamentul 

zis în îi că nu-mi 
ca oaspete, să critic, 

it sfatul. Și, din bucu- 
îu primit, am înțeles 
'“a și modestia prieteni- 
â plecare, directorul 
rățișat Mai apoi, mulți 
Moscova, ca de pildă, 
le de au omobile ZIL, 
etoda mea de lucru, 
limir Gorbunov, de la 
fază și el după metoda 
>nit bun prieten. Am 
“1 prin radio și mi-a 
țațele muncii lui. Mi-e 
mîndrie că oamenii a>- 

i, care ne-au ajutat 
u primit bucuroși un 
a. dragă Marian, asta 
irată prietenie... 
marea mea ? Nu cred, 
iii de ce ți-am trimis-o.



AZORICA

pe Sandu 
„Azorică, cit fac 

2X2?" Eu lătram de patru ori. „Bravo! 4f“ stri
ga Sandu. Apoi mă intreba cit fac 9x9 fi eu in
tram de SI de ori. Pe urmă, l-am auzit că-l asculta 
tatăl său: „Sandule ia spune-mi, cit fac 2x?‘?“ 
„4U — spunea Sandu. „Dar 9x9?* ..8/’ răspun
dea Sandu. Vedeți ? E băiat isteț. A prins repede.

Joi 18 aprilie. — Astăzi a venit unchiul Vasile. 
Sandu i-a turnat apă-n ga/oyz și a zis că eu am 
făcut asta. Unchiul Vasile m-a întrebat dacă e 
adevărat. Am făcut semn din coadă că nu. Dar 
Sandu a zis că așa fac toți clinii. Am fost atlt de 
lignit, că am hotărlt să mă mut la altă familie.- 
După ce-o să mă instalez la noul domiciliu, am 
să-mi continui însemnările,

Pirtă atunci, ham-onoarea...

pe covor.
- L^am 1

■e-a/1 
irția

pantofii murdari pe parchet.' 
căței din lume, n-ar face la iei... 
x-\ E după amiază Stau pe 
5Ap\4m ntincab sDașnic. l'an- 

it. Dimineața, Sanda mi-a 
Sțai. 4poz fi Sandu mi-a 

atura de pește. Untura 
Alt s-o dau unui, cățel 
Sandu zzu-a. aruncat oa- 
lasă. A m minaot carnea 
—" egre. N-am 

le-a făcut

f —.y v'

>* *

c

— Cuvlnt tnainte. — Noi slntem o familie nume-' 
roasă, lata, mama, băiețelul, fetița fi cu mine. Cu 
alte cuvinte: Popescu tata, Popescu mama, Po
pescu Sandu, Popescu Sanda fi Popescu Azoricd, 
adică eu. Din clnd tn clnd. ne vizitează pentru 
clteva zile fi unchiul nostru, Popescu Vasile, care 
stă cite-o lună sau două. Acum că știți despre cine 
e vorba, s-o iau metodic după însemnările din jur
nalul meu.

Luni 15 aprilie — „Astăzi e o frumoasd zi de pri
măvară". Așa și-a început Sanda compoziția liberd, 
copiirtd-o pe cea veche de anul trecut. Afară plouă 
și e frig. Sandu a venit acasă și a intrat cu labele 
— ierlațimă — cu 
Ce rușine! Nici un

Mart) 16 aprilie/ 
preș și încerc sa i 
scriu aici tot 
dat să beat/ 
dat piinea ,/i 
de pește n-a 
slăbuț din ca 
sete cu carrți 
și-am pdstrat 
lăsat nici o 
Sandu, nu ii

Miercuri 17 aprilie. — 
tabla înmulțirii. El mă


