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Patru ani de aparitie 

s·au împlinit patru ani de când ci luat naştere re• 
vista Copilului Dobrogean, din Tulcea, sub conducerea 
unui comitet în frunte cu d I revizor şcolar Constantin 
Petrache, initiatorul acestei frumoase rf>alizări. 

Revistă frumo:isă şi ab ,o!ut n�cPsară şrolărimei ju
detului nostru prin continutul educativ şi instructiv ce 
n�vista pune la dispoziţie şrolari!or noştri, dându -le tot 
odată şi posibilitatea de a �t' mc-l nifesta, fiecare, după 
puteri, scotând lună cu luna fn rt-•lief, aptitudini ce se 
vor desvolta odată cu vârsta. 

Dar ca şi în ori�� început frumos, şi revista aceasbi 
a avut de luptat numal cu nPvoi şi fie-mi ertat ... şi cu 

nepăsarea multora dintre r.oi ! 

Cunosc sat� unde chiar dup� 4 ani dt' f'Paritie a
ceastă revistă încă n•a fost vi\zuta de şcolarii -.vi·ului !. 
Uin aceste cauze şi altele d� orciin tehnic. d,1a�iţir1 H:
vistei se face cu multă greutatP. Vine tirr µul .�"J rPvista 
să apară de la 1 şi 15 a Junei şi în lor ',;1: .iibă mate
rial aşa de mult, încât să fie nPcesară o triere " lui, 
culmea nepăsării, ,·evista n'are material nici măcar să se 
poată tipări si atunci îl vezi de bietul N..:-nea Nicu (d-1 
Damienescu) sufletul acestei revi,,tc ,·�1.n roagă col(:>gii 
şi şcolarii, în.. drepta şi în stânga, s.·. - i vină în ajutor cu 
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câte un articolaş, ca să ooata umple măcar paginile din 
revistă. 

D'apoi ch�ltniala r , ti�arui ! Totdeauna cheltuelile 
au lntrecut veniturile „ atimn? ... apel la buzunarul 
membrilor din comilPt. 

Dar s:1 fim puţin mai optimi ..,ti şi cu noul an de 
annritie, �ă nădăjduim că sit u?ţia aceasta <1şa de vre
cară va d.�parP şi odată <'l! vPr!ir<>a în capul judf'ţului 
a tl-lui RP•;izor Con� tantin Petrnche. cel c<tre i-a dat 
viaţă ac st('i reviste. lucrurile vor lua altă întorsătura. 

Mai am r:-edinta c'ă şi colf'gii din tot judeţul vor 
întelege rostul ace�• ei reviste şi pe lângă abonamente 
noi ce vor face ş, prin "ontinutul mai ales al lucrărilor, 
ce vor trimi.tf', ·:or ăut,1 cn revisl,, să fie cetit:i nu nu
mai de şcolari dar chinr dt-> tot tin·' retul judeţului nostru. 

Cu urări de mai binP, urc•z r,:· vistei �i tuturor cola

boratorilor �ai. succPs. 
D. lord6cheacu

Tulcea 
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Cum trebue 
faţă de 

să-mi arăt dragostea 
părinţi şi fraţi 

Inc-l\ de mtJlt, rând D.lmncJz�u a făcut lumE>a şi pa. 

n1ilntul, prin putF :-,·a L•ii f > 1m ri('Zeia;,,�·ă a lăc;at intre 

oamf•ni, pa:;P şi hună în\, o , e. 
Porunca dec, logului "'i•u:\e: •Iubeşte-ţi pe aproa

p•�le tău ca pe tine însuti•. iar ,1lta: -Cinsteşte pe ma
mn şi pi:• tatai tă11, ca �ă t· fie tiP bine in viata•. 

Cât de f rum o�. uent, u ·;oi 1·oµii când s:.1nle1n mid.
cât şi n1cui sa ştim c111n sJ ur-- purlcim fdti-i de i1ări11ti. 
cun1 sa-i iubtm :$Î cu111 sa-1 , , .: . lâm. Ei sunt acei cari 
se chinuest: s...i l)t• uc:ast.:a , , n. iHdrunnază p� cc>lea 
cea bună, ddndu- ne ::ifotur; dui.,a cum taebue sa ne 
purtăm. 

O d.1torie m.1rt! nt:: fa-: · w· noi să intclegem. cA a 
iubi pe părintii no�trii, frati �i surori nu v-a fi decât să 
iubim pe Tatai no�tru Cer•· ·r: care 1.•� va face �ă ne 
fie bine în via t<L 

Drdgostea de parinfi. '>•! ,,;.•ta prin ,-;uvintdc 1es
pedoase ce le adrt·s,�m, p· in .,t· ntia cc trebue să o a

vem; d,t�ă P nevoe, p1i.1 .. ,, :,•f d1,. Atunci c·And ei sunt 
bătrâni, st-t-i aj,.;taln căd u-:•.•asta e�te singura lor mân
gâere. 

Fratii şi surorile trtbut: să ::.e iubească mult între 
ei. Să ajute cei mari pe t>.': rnici, ,ar \�ei mici, sunt da
tori să-i asr.ulte �i sa-i res;�c,: : .. _ Nu tn�bue să-şi vo,
bească urit. sa se bată sau sa s-:: ct1h.,. Ob, a copiii 
sunt sâraci, fraţii sc1u suronk m..11 i tr,-bue �ă n1un
cească şi să-i intrttină cu hrusu ş1 i nbrac.ăminte. 
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4 

Un exemplu de dragoste şi respect pentru plrinli 
li avem dela Milropolilul lecob Stamate elunci când 
,1-a aşezat mama in cepul mesei intre boeri, o femele 
·simpli şi lmbrlicatft Uh5neşte.

Un alt exemplu de felul acesta, U gftsim la un co
pil foarte sftrac şi orfan. Mnma lui, muncea pentruc11 
si-i inlretinft în şcoe,16 ; dnr într\, zi, sftrmana s•a im
bolnlvit ! Atunci, el ere nevoit s•o ingrijeasdi. Slab şi

zgribulit de frig, căci era timp de iarnA, in orele libere 
lnalnte de a se duce la şcoală, şi dupft ce ieşea, tăia 
lemne şi le aranja în curteo unui vecin mai bogat în 
schimbul câtorva gologani cu cttre cumpAra mamei sale 
doct�rii şi hran� unei surori mai mici. 

Dumnez�.-u i·o dat puit: re să muncet:scfi în felul a
cesta căci a cunoscut că, num:li din dragoste şi-o sa
crificat slnfttatea pe timp d� iarnă şi timpul liber nu
mal pentruca sl§ le vadă bine şi multumite. l-a ajutat 
şi mai t6rziu clici fiind mare o ejuns un om cu stare 
şi fericit. 

Dumnezeu riispllit.>.şte întotdeauna, copiilor care au 
drago�le sfânti\ fottl de plirinti, froti şi surori. 

Marinescu Marcela 

,I. V-a comp. Babadag-Jud. Tulcea 

Cum am petrecut vacanta Crăciunului 
(DESCRIERE) 

CAnd am lusl vocnnta de Cr�ciun eu m'am bucu
rat foarte mult gândindu-mă la frumoasele obiceiuri 
strllmoşeşti. ln aj�nul Crăciunului tata a taiat porcul şi 
mal pe seară eu ar:, ajutat mamei la umplutul c&rnn-
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Uior. Abia am termin61 şi au începui sl vini collndl
tori sii ne vesteascl nftştere8 lui Isus Cristos. 

lntâia zi de (�rftciun noi copii am stat acnsl„ Ier 
pf\rintii s'au dus la biseri�li. Când au venit, am stat la 
masă cu totii şi cm mâncat cu mare pofti şi veselie. 
Seara am fost la �erbarea cere s'a dat la şcoall, unde 
am gftsit şi un pom de Crăciun de unde ni s'a tmplr
til 18 loli copiii bombottne, creiottne, penite şi caiete. 

Pe nesimlile au· trecut lottle zilele de Cr&ciun. A 
venit şi Anul Nou cu ur6ltel, sorcovilul şi semftnatul. 

Cu Anul Nou s'8u terminal slirbfttorile cari aduc 
veselie copiilor, iar l.u de otund m'8m epucet s1-ml 
înv61 şi sft-mi scriu lec(iile. 

Ltt Boboteoz.li n'tun putut sli mli duc la Biserici, 
din csuza lrigului pr�o more. 

La slârşitul vecanlei om plecat foorle multumlUI la 
şcoaUi. 

l ufuianu Ntcollna
CI. III-a Somoua

--==»-.ic.;;:c:::::;1---

DIN VIAŢA ARICILOR 
-

Grigore Chenu care este măcelar tn 1 ulcea, acum 3 ani 
ţinea cafenea alături de plutei. lntr·o zi de vară se pomeni cu 
un căruţaş că intră tr, cafenea, cu un ariciu fn mână. Căruţaşul 
tntrcbă pe cafegiu : Nu-l cumperi ? Cafegiul de felul lui milos, 
11 dădll câţiva lei luă, ariciul şi-l băgă tntr'o ladă, aruncându-l 
şi ceva de mtincare. 

A doua zi pe la orele 9 dimineaţă, când cafegiul cu uşa 
deschisă, vroia să se aşeze pe un scaufl tn faţa prăuăllel, ce 
credeţi că uede tnaintea ochilor ? 

7rci pul de ariciu, uenlnd unul după altul, ·mirosind cu 
botl�oarele pe jos. trec pe lângă el pragul cafenelei şi se duc 
deadreptul la lada unde era tncllis ariciul adus cu o zi tnalnte. 
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Ctlnd au ajuns I" ladă. au tnceput ad umble tmprejurul el, cdu• 
tt2nd sd ae caţere pe ea ca $ă Intre tnduntru. Cafegiul clJnd a 
udzut aşa minune. a chemat trecătorii şi toţi l-au spua cei ariciul 
din ladd trebue Bă fie marna lor. Iar puii după miros au venit 
dela �mp clllpă dcinsa până au găsit-o. Toţi s·au mirat şi de 
simţul mirosului aşa de desuoltat la arici. dar şi de dragostea 
lor mare fată de mamă şt de felul cum s•au putut stre• 
cura el prin oraş, pdnă la cafenea. 

Au prins puii, l-au băgat şi pe el tn ladd lângă mama 
lor şi chemând căruţaşul care adusese ariciul cel mare, au ple
cat la cdmp şi tn locul unde-l prinsese t,z ajun, acolo a răs
turnat lada şi le-a dat drumul să trăiască mat depart. liberi 
şi cu dragostea lor. 

Ioan D. lordăchescu, 

eleu L. P. C.-1 ulcea 

Sosirea Prirnăverii 
--------· .. ----. -... --.. --... -. . .  ------------............. --.. --- ---. .. - . . . .  --...... . 

Treptat. trP.ptat s',t to,>it zăpada depe pământ şi 
ln locul ei, id şi colt•,, -1· vt-d 1� râlt� un fir încoltit ·de 
iarbă. Pe !âng(l tJ; ,;�, v 1 ·d• .. P•' tot râmpu1 şi rnni nles 
în pădure, ghiocPi albi scotându-şi căpuşoarele din pă
mânt şi privind bucuroşi Io �o?are, care încalzeştc md 
cu putere. Totul în vit1ză 
când vine acest anotimp ni 
primi'h·erii atât de frumos şi 
cu toti ne bucuram Mit'ii 
sburdă pe câmpie. tlntura�ii 
încep să sbodrP, copiii int:l'j.) 

sa se joact•• se sitnte uu ahld de viata î,1cepând. Piu-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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garii hi ascut uneltde de lucru. 
Păsările tnccp să �oseasră din ţările călduroase. 

Gospodinele înce1J �ă ic1să pe afară, alt!gându-şi loc pen
tru grărlină. Cc bine ne-ar părea. ca să vedem cât mai 
curând pomii imbobociti �i atunci ne vom convinge bine 
că a trecut Iarna şi a venit Primăvară. Totul reînvie, 
totul se prc�schirnbă, l.1 "-OSi<t!a acestui anotimp atât de 
frun1os şi atât de n;t.lt .i:;;te1-'tat. 

/Jogaccu Maria ci. VII-a 7ulcea. 

---.... ·�----

o f�ptă
s.-iiiiiiooiii..-....:-----------------·-

f"rum oas� 
Era tntr'o dtJpl 

a·nii.:ză rk to?lmnă.
i :um stăteam I a 
�:.:l>rd 1,..;u�:1 copac 

şi citeam, se apropie iuc1. . .>tişor de mi:1e fr(it�1 ,·e..:inului. 
Atunci o îuţrt.:bai. Ce vrei Ano? Ea mi-a răspuns, 

că tare ar vrea şi ea sâ i11vetP carte. Eu i-am zis: 
Dacă vei merg:' ln ş .:o.1lit, v, i invaţa. An 1 cu o voce 
�tinsă mi-:� zi:. :: EH :· � m er�e ! a ş -:::rn!:'l. rlar părintii 
tnei n'ctu cu ce să-mi c:uuµcre ctuti. Mie n1i-a fost tare 
rnilă di > mica ,nea vecina. M'wn dus iu casa ţ;i a111 ss.,us 
părinţilor 111ci toată ru1v,•--1 cc.1. E, mi-au inţelPs dorinţa 
şi mi-au făgăduit •_;fi.j vn c'm�parLI şi Anei cărti. Am 
ieşit afarti şi J-a1n du.:; vc·sf(.'d îmbucurătoare AnC'i. Până 
la Inceputul şcoalei er" o săptamână, dar ei i se părea 
Că e un an şi Vf::uea în fiecare zi, st. mă întrebe câte 
zile 11u mai răntcts. Când i-;-un sµus că a rămas o zi, s'a 
bucurat mult. 

A doi.ta zi disdedirninr>aţ� n vaci îmbrăcată curat că 
vine la mio«·. Am bă,,t Jc1:;1 1 "c împrt't1r1;'.l, npoi am ple-
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cat la şcoală. ln sfârşit, am ajuns la şcoala. ln curte 
era un furnicar de copii. După putin timp au venit şi 
d-nii învatători împreună c-u preotul. S'a facut sfeştania
pentru noul an şcolar. Iar noi ne-am rugat lui Dumne
zeu să ne ajute la î11văţatură. După aceea d-nul Direc
tor ne-a dat lista pentru cărţi. Tot împreună am plecat
neasa. iar mama ne-a primit cu bucurie.

Peste cateva zile tcităl meu s·a dus şi ne-a cum

părat carti. 
Când Ana a primit răr(ilt"', nici nu ştia cum să-mi 

multumeascti, atât mie cât �i părintilor mei. de binele 
ce i l-am făcut. 

Iar eu nu pot să vă explic bucuria ce se citea pe 
fata ei. 

Panait Veneţia 

el, IV-a prim. Cerna-1ulcea 

._ _____ .,....._ 
•a••- •----• 
.. ,______ -···-·
�- ·•···· _,. .... """-
. ... . --- -·•••· .. 
-- - � 

VINE PRIMĂ V ARA 

Vântul. ploile şi gerurile au mai încetat. Soarele 
s'a ivit iarăş-prinfrP nourif. cei negrii şi tntunecoşi
trimiţârzdu-şi .razele strălucitoare spre câmpurile şi 
dealurile an1or/ile până acum. 

Mantia cea albă ai iernii se topeşte. iar tn lacul ei 
răsare un covor minunat. ţesut în mii şi mii de culori. 
presărat Cil floricele diferite. 

Copacii din toate grădinele, au să-şi capete şi ei 
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haina pe care au pierdut-o anul anul trecut. 
Şi ce fericit te simii, atunci, cb.nd din toat• pdr

/ilP, vfJntul aduce cdte-o adiere caldd, lnudluild ln 
par/ umul imbătdtor al mugurilor prtmdvdratlci. 

Ghiocelul-cu foile sale pldpdn• 

de-iese pe coasta dealurilor veael, 
scălddndu-se ln razele slrdl11cltoare 
ale soarelui. 

Prin dealuri şi cdmpil, lntdlne,ti 
copii adunaţi ln cete, pdrllţi d• of2nl11t 
primdverii-ce adie uşor-cdutdnd 
ghloc�i. 

Toatd natura, toatd filnla. tot

ce ptJnă acum a fost amorl(l
t 

reln
ule şi recapătd noui puteri d•- uiald. 

ln curdnd vonl auzi, zângdnitul plugului, chiote 
de flăcăi, ardnd binecuvântatul ogpr P• cari nl l-au 
ldsat strdmoşii. 

Sprintenele rnio,:ire, le vom vedea iardş lmprdştiote 
pc colină, păscd.nd, iar pe micul ciobdnaş. dolni,cd la 
umbra bradului deapururi verde. 

Şi ... încetul cu încetul se ua strACura şi mult ln
cântdtoarea Prinzduară, iar ma� târaiu ... toate acestea 
uCJr rămâne ca nişte basme povestite de bunici la· IJIUO·

sobei. 
SIMION DUMITRU 

ci. Ul-a O. I. U.-Tulcea
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·---···-·----- ----------·· ..... ····----··- ··---- .... --······ - --· -.. --· ---· --------------· ---· ....... ·--··············· ............. �. 
. . . . . ., , . . . ... ... ···I·············· ·••I••· 
• • ,. • . .. • • • , ..... OJ 

. . . . . . . . ....... ............ ...... 
-• . . . . . . . 

Stanciu cel norocos 

A fost odt1tA un om care abea trei fii. Pe cel mare 
ii chema Dregu, pe cel mijlociu Iacob, ier pe cel mic 
Stanciu. 

Odatl, se duse vestea in tarA di, lmpAratul vrea sl

mărite pe fiica sa şi o va de aceluia cere ii va aduce 
.,mârul cel cu mere de aur•. 

Auzind b&elii omului, 
s.puserA cA vrea sli se duci 
şi ei. Tallil lor dădu drumul 
intâi lui Dragu. Acesta ejun
gând in (8(ft lmpAretului, 
zis�: .,Măria-Ta, am venit 
să mă duc să caut "mli
ru I cel de aur". lmp5ratul 
îi rllspunse : "Dacii vrei tu 
să te duci sii-l cauti,te las•. 

A.!n:1ci băiatu! pledi în 
diutarea mărului de aur. 
t-lers� el cât merse. către 
Soare-opune şi deodatli zli
reşte un palat mare, Ajun-
gând acolo, află cA sUi un 

Zmeu. Au7.ind acestea se tocmi ca slugl\ la cai. ZmP.ul 
ii zh.e: • De nu-mi v�i p�zi bine ct1ii !e voi omori«. 

A doua zi Dragu, luă caii şi se duse sii·i pasei 
lntr·o p6d11rice. Când ajunse acolo caii se imprAşliarA, 
in toate plir(ile. Senre se iotoarse singur la paiet. A
tunci Zmeul ii omori când ii vlizu fiirli cai. 

TaUU lui Drogu văzâm.l di liu-sftu nu mai vine, se 
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intrist6 foarte mult. ln acest timp veni Iacob, fratele 
mijlociu la lmpl'uat ş1- 1 zise: ,,lmpiirete vrecsu eu al 
mA duc, sA gAsesc mftrnl cel cu mere de aur•. 

lmpliratul, ii dele drumul. El merse c6t merse, spre 
soare rftsare şi vi§ zu un cestei mare. Aici locula un 
Zmeu. Ajungând 11colo, se tocmi ca slugi la porci. 
Zmeul îi spuse el§ dacă- va pierd;! porcii li va omort. 
A doun zi luând pordi, se duse 5-i pescl. AjungAnd tntr•o 
poit!nA, 16s5 porcii. El când se vlizurl\ liberi, fugiri. 
Seare. când se in toarse la castel fftrl porci, Zmeul li 
omorî şi pe e I. 

Tetlil b�etilor viizând cfi nu mai vine nici Iacob, 
se rHâhni ş; mei mult. Atunci Stenctu, veni ln fata Im
piinitul11i şi zise : ,, Impftrale, vreeu sli mA duc eu, sl 
caut mărul c�l cu mere d� our ... 

I mpă rAh_.J ii c1�1e voie. Merse e I cftt merse, spre 
miaz&nonple şi ve:--fe un cffstel more de tot, cu o grl
dină frumoBsti. Ajungând acolo Stanciu se bftg& ca 
grădinar, ta alt Zmeu. Udând intr'o zi grădina, obserYa 
un măr cu mere de 8ur. A doua zj Zmeul pe cAnd 
incă dunnea, Stanciu smuls� mlirul şi tugi. 

Când se sculă Zmeul nu mai vAzu nici mArul şi 
nici pe g,udinttr. S& fugă după el? Era prea târziu! 

Stanciu ojungând in fat6 Impăratului, ii dete mArul 
cel cu mere de aur. 

lmporatuJ, de bucurie. ii det� pP. fiicn s8 de solie. 
Amândoi se căslHorirli şi trr.irli ani multi ,1 foridtl. 

Iacobini Ad, lan 

el. IV prim. şc. Nr. 1 b. Tulcea 
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Tutun în lulea 

Amărtt ţiganul est• 
ŞI-I cuprins de grea ·ntrlatare, 

Cdnd li bate traista udntul 

Şi ·n lulea tutun el n·are ! .• 

ln aia hal ajunsese 
Hdncu Clurdea din 1 o fleşti, 
Cunoscut, destul de bine, 
Printre fete boreştl I ••

. 

Cum stătea pierdut, pe gârzdurl ... 
Adumbrit de-un păr rotat, 
Dela ct2mp, trecea • n trăsură. 

Arendaşul către sat ••. 

Bun prilej de lnudrt•ald. 
Că-l destul de barosan! ..• 
Cum să ·nceapă, lnsă, vorba, 

Ca să n•o arunce ·n uan? 

1 tmp nu-: mult de plănuire ! 
Caft vin tn goana mare, 
Iar, din cap, nici o Idee 

Fericită, ,iu-1 ră,are ! •.. 
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Strlgd •flntll Bă-I ajute I ... 
Pe atrdmo1I din groaptl•I ehNl'lttJ, 
Cau fost pricepuţi, atlrmanll, 
.ŞI cu el nu l••ar fi teamtJ I

Drumului ae tangueşte I
Pan •,, florilor le spune. 
Cu dt!•tuld 'nduloşare, 
Suferinţa ce-l rdpune I 

Nici o razd de lumind. 
Ca să-l scoată la vre-un ro•t I 
-.Doamne, Doamne ! .. Dec• oare 
.Mă clddlşl at,u de prost ?I 

Cdnd sosi, deacum. momentul, 
De subt pom. deodatd, sare I •• 
- ,.Să mă erft. boer Năstasă, 

• Dacă-tl fac o tntrebare :

.Mei rog, Iapa cela albd, 

.Moartă cam de ure-o 3 ani, 

.Mal trăeşte ?... Ce mal face ?., • 

• Ştiu că te-a costat multi bani I 

-.Ce vorbeşti, tu. mdl Clurdllă? 
,.Asta n'am mal pomenit I ... 
- .,Cum mal poate să trdlascd, 
.Cand ştii bine c'a murit?/ 

--.De ! ... Aşa venlrd vorba! .• 
• Altceva voiam all-tt spun:
• Cred că nu-l cu aupdrare,
• Dă-ml colea 'n lulea tutun I ••

O. Coatu-Cerna

13 
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LUPUL 

Eram prin primele clase primare. Şi nu ştiu dcce alune-I ml 
se parcau toat..! altfd. 

De pildă iarna era pentru mine ceva asemAnător unui basm. 
ŞI tot gândindu-ro� la acele ierni mi-amintii o intamplare 

de pe atunci. 
Era începutul iernii. nu ninsese încă. 
lntr"una din seri era frig şi pe cer alergau nouri mari şi 

negri. 
Am adormit în camera încălzită de câţi-va butuci ce ar

deau in sohă. 
A doua zi dedimineaţă. când am dat în lături perdelele 

am rămas uimit. 
De lângă fereaslră pe care priviam, până la şirul de pomi 

din depărtare. se aşterne un linţoliu mare. alb ... 
Erau troene albe şi groase. Totul era acoperit. Crengu

ţele de prun aveau pe .spinare .. {;âte o coamă subţirică de nea. 
Streşinile erau acoperite de zăpadă groasă ce le făcea ro

tunde. 
Vreo doi piţigoi, coloraţi frumos in galben şi cu pete mai 

mari roşii, f<lceau sărituri cu pidoruşele subţiri, prin zăpadă. 
Căutau hrana. 

Tata şi cu doi fraţi de-ai mei, mai mari. tăiau pârtii prin 
troiene spre poariă, spre şopron. spre bucătărie. 

Am sărit din pat şi îmbrăcându-mă ceva mai repede ca 
un pompier. am năv�lit pe uşă aî.irn. Zădarnic mă striga ma
ma din urmă să iau nu ştiu C€ hainn, şi nu ştiu care ciorapi 
de lână. 

Ştiu că mi-am iuat sania de sub şopron, şi tuleo cu ea 
11e Arie. Sărmana sanie. trasă in goană de sforicica .ei lungă, 
se zvc:lrcolea in urma mea prin zăpada moale. 

Dar pe Arie. mai vrednid decât mine, alţi tovarăşi intru 
�le sbengului. făcuseră drumeagul luciu aici. In curând săniu
ţele înşirate una după alta, zburam la vale în nor: fini de ză
padă spulberată. Şi scn.nteile albe săreau pe obraji, pe mftini. 
pe haine ... 

Ziua trecu prea repe. Seara in plapomă mă simţiam înăbuşit. 
Abia am închis ochii şi m'am trezit intr·un strigăt lunK, 
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ce se auzea tn tntunrricul de afară. 
Vecinul cu o voce schimbata, striea pe tata şi pe 

fraţii mei Ghe�rge şi Petre. 
Simţii groaza int rand pe fereastră şi vărîndu..se- ln mine. 

Gura refuza s1 scoat· vreun sunet. 
Tata luă o şubă pe el şi ewi cu felinarul afară. lncepusem 

sa cam tremur in pla1l0mă, deşi era destul de cald ln odae. 
Priveam la ferestră. Pe ea suviţe de lumină pătrundeau ln 

cameră, mişcâdu-se n,tit pe pereţii opuşi. 
Auzeam voci, strigături, chemări de c�ini. lnţelegeam ci 

au venit lupii. Depart,·, se auziau lătraturile lui Osman al nostru 
şi ale lui Ursei ale lui Vasile. vecinul. Dar erau mai mult sche• 
hllăituri decât lătrMu1 i curagioase. Ştiam că aşa latra clinele 
numai la lup. 

Pe uşe intră Petre·, cerând toporaşul cu coada lungi, care

era lăsat în bucătărie. L-am intrel>at ce e afara, dar uşa în
chisă repede nu mi-a mai d.it răgaz sa primesc râspuna. Am 
a1teptat mult. 

Târziu, s·a întors; aveau toti fetele serioase, frunţile tn
cruntate. Ne povestea 

Venise lupul la Vasile. Sco
sese 4 oi din tare pe care le 
alunjl;ase prin curte, apoi le in
indreptase spre izvor. Se duser3 
şi ei acolo. 

lntunericul nu le permitea si 
vadă prea mult, chiar la lumina 
felinarului. 

Intraseră in apa izvorului. ( A· 

pa izvorului era o suprala\:\ c-c 

se întindea şerpuind printre dea
uri). 

Văzură o umbr! diformă aple-

> 

caUl peste ceva alb zăcând în zăpadă. Când pregătiră lovitura 
cAinele ti lătră. Os:nan dăduse peste una din oi, doar cu bere
gata ruptă. Mai găsiră 2 oi. tot mursicate. A patra era numai

Iană, picioare, măruntae ... S' du îndreptat spre salcami. Nimic. 
s·au reîntors fără să-l gasească. 

Ascultam înfricat cele povestite. 
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Pe tereaatrl pltrundea un plâns de copil. Era bllatul ve• 
cinului care bocea .oiţa• lui mândra. 

l-am dat noi alta a doua zi, sa nu mal plângi.
O are fi azi.
Vara aceaata cftnd am foit fn vacanţi, l-am tntrebat de o

mal are. 
-. Da, o am ... o am ... A lăcut un miel anul trecut. E 

alb fi lrumos. Dar tot nu uit eu pe Cornuta mea, pe care mi-au 
mlocat-o lupii... Nu, nu pot s'o uit ... 

lanculeacu /. Emanuel el. V I L. P. C. 

----■C>---

L A SĂNIUŞ 

Pe dAmbul ce se vede'n zare. 
lnvllult tot tn zlpadl, 
Vin copil cu dnloare, 
Ameninţaţi mereu lă cadl. 

Ajunşi sus la ţinta lor, 
Se pun ln sanie 1i sboarl ... 
P'ai �ă?ezii alb covor, 
Ei urcă Kreu şi uşor co�oara. 

Şi ln acesta ·ncrucişare 
De sinii, unii se lovesc, 
Alţi ·• dlrAmati din picioare ; 
Şi nu plAnar ci se 'nveaelesc. 

Dar nu se dau numai cu sinii; 
CI şi cu bulgflrl se mai bat. 
Ba se mal dau şl cu patine, 
$l oameni de ziipada fac. 

Şi, ce veaell •unt el cu toţii 
Sattaflcutl deaceate jocuri. 
Nu vezi p'aci deloc emoţii I 
Ci numai rb e'n aste locuri. 

Ş'apol, clnd seara se �oboarl, 
Copil toţi, pornf'!sc spre casa, 
Vorbind de jocurile zilei, 
Ce le-a părut aşa frumoasa t.. 

Pintilie Chita el. VI f. 1ulcta 
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Primăvara 

Pc la tnceputul llll Martie, un vâflt călduţ au/lă dela M. 
Zt. Jt, câtev.1 z(ţe nu mal rdmt2ne nici u,z petec de ză11add. Cel 
dintâi cari tşl scot capul din p imdnt sunt ghioceii. Albi ca şi 
zăpad:1 de care abea a scăpat ctlmpul, el sunt cel dl11tâl soli al 
Prlmăuerll. Et ne vealesc primăvara; Iar de sus, din văzduh, 
ne-o vestesc t;erzele. l�le se tntorc la noi mal din timpuriu decdt 
toate păsările cari s'au dus tn ţările calde, cdcl numai ele pot 
găsi hrană pe vremea această. Broaştele şi şerpii es din pdmdnt 
şi umplu bciltlle ; şi astfel berzele au ce vdna. Pe cdrnpul ver•· 
de se joacă mieii. Au tnfrunzlt şi pddurlle, Iar plugarii tnc,e:p 
să are. Mulţi pomi pomi au dat tn floare. Mierla flueră ; noap· 
tP-a cii11tă privighitoarea, Iar cul�ul tşl strigă numele. 1 oală ziua 
cântă păsărele ln crân_q. Pretutindeni, le vezi sburitnd cu pae 
t,, cioc, ca să-şi facă ,�ulbul moale şi cald. Prin Aprilie BOdac 
şi râ11dunelele. Al:.mgă din cuiburi pe vrăbiile obraznice, cari 
11' au adăpostit peste Iarnă ln ele. Vrăbiile trebue Bd-şi vadă ş_l 
ele de Ull cuib al lot. Şi lată-le cum cară toată ziua pae şi pe• 
ne :mb streşini. Prin a,ir sboarci fluturi şi gândăcel, de tot 
neamul, Iar muscull/ele se Joacă lll soare. Furnicile harnice au 
toatâ ziua de lucru. Iar all.Jinele umµlu grădlnele cu zumzetul 
lor. GJspodurll �apă gr:idtna şi µun seminţe. 1 oată natura pa
re că· e lu sărbătoare. Vin Flori/le şi Paştele cu ouă roşii şi cu 
veselie şt Joou.r/. Ce de b:u::.::-ic şi frumuse/e dă Dumnezeu pe 
pământ primăvara ! 

Ionescu H. Ortensla ci. IV comp. Nr. 11 
Neg/na ftlurta-Oalafl 
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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța




