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MINUNATELE CALATORII 
ALE LUI 

IONICA GAT-SCURT 
de D. I. DOGARU 

Vă mai aduceţi 
arr.inte, copii, de 
Ionică Gâ1scurt? Va 
să zică nu l-aţi uitat? 

I , __/ ......__,- Cine ar pulea să-l
� uite aşa de repede 

pe Gâtscurt, băeţa
--........... şui sburdalnic care

- venia prin clasa noa-
. stră, asculta lecţiiie 
şi Intr' e buni zi ne 

�i� �-���4 pomenearn că o şter-
-�.. . . . .·

,.,.
�,.._�., • ..,, ge ş1 n1c1 nu mar 

���=�L��""�' -�"51'· vrea să mai audă de
şcoală. 

Prin luna Mai când cireşul din faţa clasei se rumenea 
de cireşe (;Oapt�, d se căţăra până în vârful lui şi de a
colo ciugule� pe Cl.!lt! mai coapte şi vi :e arunca vouă pe 
!crl:astra deschisă, de vă prăpădeaţi de râs de îndrăznea
la ne_•maipomenită a lui Gâtscurt.

C..1âtscurt !! Voi i-aţi zis aşa. Avea gâtul aşa de scurt 
încât, aproape nu �c cunoştea u:1de se lipeşte capul de 
trup. �i cât nu m'am străduit eu şi voi să-l ţinem în cla
să, dar d� unde ? Se vede că nu-i plăcea cartea şi pace. 
Bunic:.;ţa ii cumpărase şi lui o tăbliţă nouă, dar el se ve
de. că nu avea p!ăcere să se împrietenească cu ea Când 
căzuse cea dintâi zăpadă în iarna aceia, cine era ln frun
te'-' convoiului de săniuţe ? Când apa lacului st: făcuse ca 
oglinda, cine aluneca, ca un fulg ca patinele? Gâtscurt r
i.ra prietenul vostru de săniuş şi patine, mare meşter la 
bile şi arşice. De câtăva vreme nu•l mai vedeam şi între
bam ce s· o fi făcut băiatul! Când co!o, aflu. lucruri cari 
m·aw îrnărmurit ! Nici vouă nu v'ar veni să credeţi, voi ca-

Din dorinţt"le copiilor: 

N'am aă mă gandesc numai la binele meu, ci la binile urmaşilor mei 
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ce le cred�,, pe toate. Oatscurt a aj"ns c•�••nde vapor:.JAm 
sl ,,1 llmuresc indatl: Adeseaori 1

t-am hUAlnlt l-a galeda 
Cinematografului .Select'-dia _Julcea. li ur1114ream cu c4-
tl atentie privea el Jurnalele mmelor- sonore cari arltau, 
cllltorme vapoare:or ln largul mlril�r şi al oceaoe1or. Pri• 
virile li scânteiau, iar inima li bltea ca un c�asorolc. Ar 
I! vrut sl fie şi el p� valurile furioase ale mirei, sl se lupte, 
sl lnfrunte primejdiile. să birue la sflrşit. Olnduri de ci-· 
lătorie lndeplrtatl li năpădeau. Noaptea vis1 meleaguri s1rl -
ine. A doua zi se trezia mâhnit, ci :01u! a fost un vis. Ar 
fi vrut să ptecc ln lumea largă, d.ir n·avea cu ce. Bunica 
era bătrâni şi sărmană şi nu avea pe langă casa decat 
pc Haiduc, câinele din curte şi pe Sisi. un gAnsac voinic. 

Haiduc şi Sisi erau tovarăşii lui dragi. Vorbea cu ei 
cum vorbesc băeţii. intre dânşii şi, minune I câinele şi 
glnsacul ii intcleJcau pe el şi el li infelt!gea pe ei. Nu 
ieşia unul din vorba altuia şi nimic nu iăceau f�ra să se 
sfătuiaică, toli trei. 

lntr' o z1 Ion icj Gâtscurl chemă in fundul cuqii pe 
Haiduc şi pc Sis1. El Sl! aşeză pe butuc.JI de spart lemne, 
câinele statu sprijinit in coad:1 şi pe picioarl!le de dinapoi, 
aşa cum stau câinii t.:ând ascultă, cu iuţelepciunea ce le-a 
fost dată dela D zeu, vorbele stapânului ; iar Sisi stătu in 
picioare cu �âttd întins spre stăpânul sau. 

- Prieteni, g,ăsui lonh.:ă Gâtscurt, vr�au să pornesc in
lume să-IT!i caut noro.:;ul. Bunica c tare plină de nevoi şi 
aş \'rea s·o ajut, \!U măcar, cu ceva. M'am gândit că poa
te voi da peste vrc· o comoară. Am auzit că în Marea Nea
gră se afla " insulă fermecată, unde �unt tăinuite comori 
mari. '1\! vom da pt.!stc ele, atun�i Haiduc şi tu Si„i. vom 
!i b-lgaţi. vo-n trăi in belşug şi nici voi nu veţi mai du
ce lipsă de mâncare şi de căldură.

- Şi cum vei face această călatorie, când n'ai nici un
ban ş1 nici bunica n'are [deur.de să te ajute ? ii întrebă 
Haiduc. 

Vedeţi aici este cheia secretului meu. De aceia v'am 
adunat aici, să ne sfătmm ca oamenii şi să punem lucru• 
rile la cale, bine . 

. 

Abonaţi-vă, pe clase, la Revista Copilului Dobrogean 
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�ă vedem, să vedem, ardem de nerăbdare, isbucniră 
într'un glas Sisi �i Haiduc. 
Ionică Git scurt. luă o mutră serioasă, de om cu mare tre
cere. Sisi şi Haid•1c li priveau din ce in ce cu mai mare 
intcrt:s. 

·- Eu sunt căpitan de vapor f
Aţi înteles ?

- Dar unde îti este var-orul ?
-- Vaporul ? Vaporul vei fi

5 ------ chiar d-ta nepriceputule, i se 
,,dresă Ionică lui Sisi. Tu piutcşti ca şi un vapor, ba mai 
bine. De vapoare scufun late am ma? auzit şi am \ăzut la 
"�elect" o sumedenie, dar un g,ânsac scufundat, nu mi-a 
fo.--.t tl:lt să văd în \·iata mea. 

- Asta c adevărat, recunoscură ruşinaţi Haiduc şi Sisi.
- Ei, ce mai la deal şi ce mai la vale : Sisi, tu vei fi

\·aporul meu ! Eu voi încăleca pe spinarea ta şi vom por
ni pe Dunăre la valt!, tn căutarea norocului. Te prinzi la 
asta :.) 

- Mă prind, r�spunse bucuros Sisi, care ardea de a
ceiaşi dorinţă ca şi Ionică Gâtscurt, tovarăşul său. 

- Dar pc mine nu mă luaţi? scânci bosumflat, Haiduc.
-- Nu. Haiduc ! tu rămâi cu bunica. li poţi fi o mână de

ajutor i;i lipsa noastră. Călătoria e l•ngă şi nu ştim când 
ne vom tntoarce. Buuicuta e bătrână, iar tu eşti un câine 
isteţ. Vei a\·ea grijă de casă şi-i ,•ei ţine de urât cât vom 
fi departe. 

Dacă e aşa, eu rămân să-mi fac datoria mai departe. 
Sisi începu să ţopăe. Haiduc rămase mâhnit. Avea ..,â se 

despartă de prieten ii săi dragi, chiar Ir. dimineata aceia şi 
cine ştie pemru câtă vreme. Noaptea o petrecură. fiecare tn 
culcuşul său. Ionică tşi facea planuri. Haiduc planse toată 
noaptea. Nici Sisi nu putu dormi. Dinspre ziul doar a

\ipi. Se !ăcea că ajunseseră ln Marea Neagr,. Aici o furtuni. 
un uragan, ma: bine zis, le eşi ln cale, trimis de furia u
nui Srneu, care avea in st�pânire comorile din insula ferme
cată. Talazuri cât casa îl săltau lncoace �i tncolo, când 
o sgudt1itură puternică puse capăt visului.

- Ei, prietene, scoală că-i ziuă. Ionică Gâtscurt era ga
ta de mult. 
Sisi s� frecă ruşinos la ochi. 
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- Mă furase somnul tocmai acum ln zori şi visam un
vis aşa ele grozav!., 

- Nu-i nimic ..•. a�ta înseamnă ci ne va merge bine ..•
In prag bunicuţa cu fata brăzdată de lăcrămi slrut4 pe 
nepoţel, li dărui o cruciuliţă de argint, pe care avea 
s'o poarte la gât şi care li va apăra de primejdii. Pe Sisi 
li mângâ� duios şi ne ma: putânâu-ti stăplni plânsul zise: 

- Dumnezeu să vă aibă ln sfânta lui pază, dragii ma
mei. Să veniţi sănătoşi! 
Haidu..-= ii însoţi până la malul Dunării. Când ajunseră 
aici, o sumedenie de copii ii a�teptau. Gâtsi.:urt se uită 
intrebător la H tiduc şi la Sisi !')entru 1-1 afla cine facuse 
o asemenea nesocotinţă de a da veste copiilor din oroş,de
ple:area lor. lntelese numai dec,lt, că Si3i tra cel cu sfoara.
11 ştia cam limbu,. Sisi pl"că fruntea ln jos, ruşinat. Ionică
zâmbi iertător. Băe\H se grăbiră in jurul lor cu sumedenie
de intreb1ri. Tovarăşii de joacă se mândreau că din mij
locul lor s'a ridicat un aşa de Indrăznei marinar.
Când Ionică, încălecând pe spinan�a lui S1si, ridici in sus
drapelul cu trkolor. . .l româm.-�c. copiii :zbucniră in chiote
de isbândă:

Drum bun, prietene il!bit 
Drum bun, in largul zării · 
S1 pofti cu fală tricolorul 
Pe malurile Mării. 

Unda liniştită a bătrânului flu\'iu ii scurgea pc nesimlite 
către Iar�. Pt! mal rămase un câine amărât, frânt de mâh· 
nire. El nu chiotea. Din och\ ii curgeau !acrămi de du,ere: 
Era Haiduc. �ra!ele şi cântc.;ele �opiilor ii petrecură pâna 
scăpătară după cot, h vale S1si inota uşor. Apropiindu-se 
de s·ut!le P:-. Carol şi Carmen Sylva,- marc le fu mir.1rea 
văzand sute de copii aşezaţî dealungul malului drept, cu 
buchete de flori şi �tegulete tricplore. Urale sg,"motoase 
îi întâmpin au : 

- Ura, Ura, Trăiască Ionică Gâtscurt, viteazul marinar
dub ogcan. 
Către seara se v,-!dea Sulina. Aici trebuiau să-şi indeplipea
scă formalităţile vamale şi cele de frontieră. Nu' puteau pă
răsi noaptea. simpaticul port dunărean. Traseră la debarca-
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cerul N. F. R. Aici ii aştepta şcoala primară de băeti. 
gimnaziul şi alte sute de copii dela şcoalele greceşti. Pri
mirea CC" le-o . fă�u!'ă marinarilor noştri, cred că numai M. 
S. Regelui Carol al II i-ar fi făcut-o. D I Profeşor T. M.
ţinu o frumoasă cuvântare, ln care lăudă curajul aces
tui viteaz copil dobrogean.
Formalită\ile fură foarte scurte. ln zorii zilei navigatorii lu
ară drumul spre larg. S,mtinela din port dădu onorul, aşa
cum 'ie �uver.oa unor eroi viteji. Uşor S:si se desprinse
de lângă ponton. Ionică cu mâna la şapcă salută militărE.
şte s�rntinela română de la gurilt! Dunărci.
Vaporul nostru plutea srre largul mă!"ci, care lncepuse să
se coloreze roşu in5pre răsărit. Peste putin Sulina se per
du în zar�.

Atunci isbucni din adâncuri un soare vesel hohotind 
in '.,Cânteeri argintii. Şi nava') plutea departe, mânată c!e 
dorul necunoscutului. spre meleagurilt! Insulei Fermecate .. 

DE UOIII CU REUIITA IIOASTRI 

Te-ai născut abia de-o iună. dar nu eşti de treabă, 
Ştii? 
Mi-ai furat timpul de-odihnă. de plimbări 
Şi bucurii! 
Cine•o s.} mai bată mingea şi-o s'alerge 
Până'n noapte 
Dacă tu vii cu şarade 
Şi cuvinte încrucişate ? 
Cine lecţia s'o înveţe la istorie 
Din carte• 
Dacă Nenea Nicu scrie 
Numai lucruri noi. 
Şi lapte, 
Care aici se petrecură. la noi în judeţ. 
Ş'in sate 
Cum o să vedeţi iodat! 
Dacă citiţi mai departe, 

1) Navă-vas plutitor

GLUMICI 
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POUESTEA ll■LUI TULCEI 
• • • •

.... Toţi ai casei plecaseră la plimbare. Moş Nae stă
tea Eingur acasă. Cu luleaua în coltul gurii, răzimat pe 
coate, privea afară la fulgii de zăpadă care S\! jucau şă
galnici prin curte. �e gârtdea la timpurile când era copil 
ca Vasilică si Lenuţa, nepoţii lui. cari nu erau acasă. Pă
ră ei, ca'3a părea pustie. Deodata, uşa se deschise tnceti
şor şi nepoţii călcând uşor se apropiară de bunicul şi-i 
acop�ri ochii cu mănuţcle lor îngheţate. răzând cristalin. 
Zâmbind le apucă mâincle şi ii puse pe gt!nunc.:hi. 

- Pc unde aţi fost, dragii bunicului? zise moşul voios.
- Am fost la plimbare, răspunseră copiii, in cor.
Apoi, dupăce po\'estiră bunicului unde au fost şi ce

au văzut, se aşczdră pe pat. 
ln odaie era cald şi focul duduia, cum duduc motorul 

de automobil. 
B�nicul se aşeză cu spatele la sobă, apoi după cc St!

mai gândi. se aşeză :ângă copii. 
-- Dragii bunkulu:. vreţi să vă spun u poveste �

J 

- Dar cum se cheamă p0vcstea pe care vrei să
nc•o :spui ? 

Povestea oraşului Tulcea! 
- E frumo.!să po\'l:5tea aceasta 7

Frumoasa dr�1gii bunicului ! Pe şoseaua Babad;ig11-
lui,cnm treci pc langă Cercul d� Recrutare, oe mâna drezptă 
a dl!al, se gascsc nişte ridh.:ături de pământ şi nişte şan
turi. Acolo, în vechime, era o cctatt! numită „Cetatea lui 
Tul .. , und� st:\teau strajerii şi soldaţii care dădeau de şu
re oamenilor din oraş, n:ivălirea duşmanilor. 

B:1niculc unde se acundeau 0amcnii când era răz
boiu :-

- Bieţii, unde să se a�cundă ·t Fugeau la pădure. căci
prin locurile undi! se găseşte azi oraşul, pe-' atunci era o 
pădure marc, şi' deasă, din care nu se mai \'edea nimic. 
Se ascundeau acolo! 

- Săracii !.. Dar or�!ŞUI unde se găsea atunci, dacă
aici era pădure ? 

Aşi dori să fiu un scriitor ca Iun Creangă şi sa fiu tradus in 
toate limbele.
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-Ehei, oraşul era spre soare-apunt: ! Pe locul unde
st: zice astăzi „La Tabără" şi pe dealul dinspre apus şi 
miază noapte undt?-i uzina de apă, acolo erau casele Io• 
t:uitorilor. 

- De ce se chiamă oraşul nostru Tulcea?
- Ascultaţi ! Demult, când c�tatea despre care

\·ă spusei, era zidită şi îngrijită, era un voevod care se 
chema Tul. Voe\'odul acesta, pe cât de bun cărmuitor era 
pe timp de pace, pe atât era de viteaz şi priceput în răz
boiu. lntr'o zi pe când judeca doi oameni, un ostaş i-aduce 
�tirl.!a că pă�anii aLJ năvălii ln ţară. 

Tul. care cum v·am spus, era un viteaz fără pereche, 
pc !oe îşi strânse soldatii şi eşi înaintea duşmanilor, care 
veneau dinspre Babadag. lnainte de luptă chemă pc căpi
tani să sP. înţdcag-ă. 

-- Cc facem, căpitanii mei? 
Tul, dra�ul nostru, noi zicem să �tăm în lata duşmanu

lui până la ultimul om. Tu insă intoarce-te ia „C�tatea ta "' 

şi acolo să aştepţi duşm.inul. 
- Nu, dragti mei ! .. Uite, cc zic!.. Să se Iacă nişte

şanţuri şi acolo să �şezăm nişte prăjini care vor avea ln 
\·ârful lor, căciuli. Vre-o câţiva solda!i ascunşi în şan
ţuri vor trâmbiţa, iar al\ii vor mişca prăjinile, astfel ca duş
manu I să crea da că acolo se află grosul o-ştirii. 
Căpitanul (sac va face cum va fi mai bine! �oi cu restul sol
daţilor ne vom lnşira pe marginea pădurii din dreapta 
noastră. Aşa ! Când _.om vedea că duşmanii năvălesc spre 
şanturi, soldaţii, care vor fi cu noi. vor trJge cu arcurile 

în plin. Ce ziceti de planul meu ? 
E bun foa-:� bun! Răspunseră căpitanii într'un 

g-las. 

Şi acum O-zeu 5ă ne ajL:tc ! Căpitane lsac, vin 
să te sărut ! Războiul e mare pacoste pe capul oamenilor, 
dar pământul tării noastre mai presus de orice I Cine ştie 
cc mi se poate lntâmpla f Aşa dar, ştii ce ai de făcut ! 

Voevodul Tul cu căpitanii şi oastea rămaseră spre pă
du!'e, iar căpitanul lsac cu soldatii săi, aşezară prăjinele 
astfel. ci din depărtare păreau adevărati soldati. Noaptea 
se lăsă lncet, lncet, învăluind oastea lui Tul Voievod, ca ln 
tr'un văl de nepătruns. Ţârâitul greerilor spinteca tăcerea 
noptii cu muzicuţele lor adormitoare.,. 
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ln dimineaţa următoare, armatele duşmanului se apro
piară de şanţurile căpitanului (sac. O ploae de săgeţi sfâr
tecară prljini!e mişcitoare, care insă stăteau locului. 
Infuriaţi de supărarea cu care primiră săgeţile, se pregă
teau să năvălească la şanţuri, când Tul din marginea pă
durii le trimiseră câteva mii de săgeţi. 

Zăpăciţi de lovitura primită, duşmanii dădura înapoi 
să-şi vin� in f:re, când iar ctueva sute de săge1i le ră
riseră binişor rândurile. Neştiind ce să crcad�, ci voiau să 
vină spre pădurea unde era Tu! cu ostaşii săi, dar deo
dată căpitanul (sac cu trâmbiţaşii lui inccp•Hă a trâmbi\a 
pentru lupta corp la corp. 

lngroziţi peste măsură, duşmanii incepur� să se retra
gă. Voievodul Tul călare pe un ca' alb, în fruntea călăre
ţilor lui, năvăli asu pra păgânilor, care la gândul c� vor fi 
prinşi din două păqi, încl!pură a fugi care de care ,11ai 
repede, aruncând arme, hain�. aruncând tot, numai să fi\! 
mai uşori, să poată lugi mai rcpedl.!. 

· - V uievodul Tul ce· a mai făcut după acl.!asta? în
trebară nerăbdător.I r.�po\ii? 

- ln fuga după duşmanii tării, căpătă vrl.!-O cateva
răni grele. Ştiind că moartea 1.:Sh.! aproape, cu glasul stins 
chemă căpitanii în jurul lui :.;i le zise : ,.Duceti-m� acasă 
, ... l.i cetatea ... mea Tul...cca dragă! Acolo ... să ma ... ingro
paţi ! Apoi muri. 

Căpitanii ii duseră la cetate unde i! înmormântară cu 
marc cinste. 

De atunci, vocvodatul lui TI!!, după uit mile lui vor
be, Tul. .. Cl!a dragă, s'a chemat Tulcea, iar oraşul s'a mu
tat mai spre răsărit, aici unde se află astăzi. 

NENEA NICU 

Domnitn Maria: Repetirea lectiilor 
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1 MAMA 
Din vârsta fericirii fară rninte. 
Icoane dra�i mi-apar mereu'naintc. 
De lume r:lzlctită şi sfioasă, 
ln ramă (lt: salcâmi zaresc o casă : 
Şi 'n casa, intr'un colt întunecat. 
Văd un copil de mama lui certat. 
El mâinile şi'ntinde spre iertare 
Dar ca-i tăcută şi ne'ndurătoare. 
Din toţi d.ti trec nu-i nimeni să-l aline, 
Şi plânge inăbusit copilul, 
Ş'adoarmc în suspine ... 

Dar peste noapte-o bir ueştc dorul, 

Din somnu-i sare muma. 
Şi spre unghierul uncie doarme-odorul 
Păşeşte'n vârful degetelor numa .. 
El simte cum s'apleacă peste dânsul 
�) umbra bună, ce l-ar desmerda 
Şi'ntr'un suspin, pe când ea-i şter�e plânsul 
lntinde braţele lui mici spre ea 

PANAIT CERNA 

poet dobrogean n:iscut în com. Cerna 

}n 
Jud. Tulcea 

Ne plac cântecele şi poveştile. 
Dati- ne cât mai multe! 

Durim, ca de pe acum, sa invăţam a ne conduce singuri. 

Iubim florile şi animalele. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Amintiri dintr'o vacanţă 

Se apropia Craciunul. Ningt!a marunt şi vântul spulbera fulgii 
de nea, cari nici n'apucau s'ajunga la p:tmant. Uliţile satului 
erau pustii. Oamenii îşi g:Jseau de lucru pe lânga casa. 

Eram in vacanţă de vre-o doua zile şi ne adunasem cu totii 
la sat, ba înc:I mai aşteptam şi nişte rude ce nu mai soseau. Eu 
eram in clasa l-a primară şi pe atunci credeam în Moş Craciur. 
şi 'n bunătatea lui.' Stam cu fruntea lipită de geam şi priveam 
departe. Mă gândeam şi eram aşa de confundat!l în gândurile mele. 
că nici n'am simţit c:."md a intrat in casă Mama Ilinca, cu'n braţ 
de lemne. Ea se apropie ele mine şi păturindu-şi şortcl, ma în
trebă: .. Ai v:tzut depeşa:? ... Care:-- .. , am întrebat-o eu şi fără sa 
aştept răspunsul. aT. luat-o la fuga, ieşind ca o furtun!t. Veniau rn 
sfflrşit cei mult aşteptaţi! Mă bucuram eu, dar nu îndeajuns. M:t 
gândeam c'o să·mi aducă jucării şi bonb.Jaile, care nu-mi dis
plac. lmi mai dădeam cu gandul c'o să mergem cu sania în sa
tul vecin unde erau copii mulţi şi veselie. Ce nu mă mulţumea 
pe mine era însă o dorinţă, care dacă o impărtăş;am cuiva eram 
sigură că nu mi-o îndeplineşte, iar de-o ţineam tăinuitlI, mi se 

pllrea că m!l apasa pe suflet. 
Dorint l mea e1 a să merg şi cu cu colindatul, ca toti coţiii. 

Ştiam că p:trintii n'or să mă lase cu nici un preţ. Acum văd că 
aveau dreptate, dar atunci mi se parea ca greşesc, c�ncl spuneau 
că nu se poate ... De ce să nu se poată'.-- .. cugetam cu. Dac4 toţi 
părinţii ar spune ca nu se poate, atunci ar însemn-. sa nu mai 
colinde nimeni. Aşa ca firă să cer cuiva vreun sfat, pentru prima 
oară m'am hotărit sa fac ceiace mi-am pus în gând. Era ajunul 
Craciunului. ln casa era atât de multa treaba, ca nici nu mai ştiam 
unde sa stau. Mămica prin odai deretica; Varvara dadea ajutor 
când prin cas:t, cand prin bucatarie unde era Mama Ilinca, taticu 
la oraş ca sa primeasca musafirii şi sa mai Iaca unele târgueli, 
Badea Dumitru taia porcul, iar Moş Vasile se indeletnicea cu cu
rll\itul saniei şi ţesălatul cailor. Toata lumea era ocupata, numai 
eu îmi făceam planuri şi ma preglteam de fuga. Când s'a tntune
cat bine, m'am imbricat cu o haina lunga şi groasl, mi-am pus 
pe cap o caciula şi, cu inima strânsa, m'am furişat din casa. Nu 
m'a observat nimt:ni. Lenuţa, fata preotului şi Marioara, fata unui 
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sltean, m'aşteptau lângl �od. Satul rasuna de cântecele colindl
torilor. Uliţele erau pline de cete ,te copii. Noi, pentru prima oara 
mergeam cu colindatul şi eram cam stangace. Eram şi fericitl_şi neno
rocit:l ! Dar eram mai mult tericjta şi bu_curia:ce-am simţit-o to sea
ra!aceia r.'am mai simţit-o nici-0dată pânăl:.1cum. Vesteam şi eu Naşterea 
Mântuitorului şi credeam ci sa\Ja.rşesc o fapt:I cu ade\Tlrat frumoasl. 
Când ne intorceam spre casa, ning�a. Lenuţa nu ştiu cum a fl<"ut, 
de-a alunecat şi a căzut, Covrigii, roşcovele şi tot ce clp:ltase se 
împrăştiară. Când se scula incepu s'.tdune de pe jos ce outea,' dar 
fiindcă era noapte şi nu se vedea unde-i şunt covrigii, începu sa plângi. 

l-am ·Jat tot ce căpătasem eu şi ea a tăcut. Lâng!l pod ne-am
dcsp!lrtit. Acasa era lumină peste tot �i o ceată de copii cântau 
la fereastră. M'am amestecat· �i e•• printre ei, iar când ieşi Varvara 
să le împartă covriµ-ii şi roşc:ovcle cc li se cuvineau, m'am stre
curat m casă. Mămica. U1t1cul, unchiul şi mătuşa m'au întrebat 
într'un �las unde am fost. Pe mine m 'a ·podidit plânsul. Lacra mile 
cald.! îmi alunecau pe obrajii îngheţaţi. Mămica m'a desbracat de 
lnină, care era plin!l de zăpadă şi mi-a scos şi căciula. 

Cu capul plecat imi aşteptam pedeapsa. Dar bunui Dum 
nezcu a avut grija de mine şi 11' ·a scutit de aceste neplăceri. 
I:, loc de ceartă, părinţii m'au mang,liat şi mi-au spus c:i mi se 
pL1teau int,impla multe. Und1iul, c.:rc era preot, m'a lăudat chiar. 

Eram iericită pentru a doua oară şi-mi venea să sar in 
sus de bucurie. 

Noaptea aceia de Crăciun mi s'a părut cea mai frumoasă 
noapte. Actam de câte ori aud colindele. imi aduc aminte cu drag 
c·am fost si eu odată fericită cu a<..lcvarat. 

MATEJESCU CORNELIA 
el. l-a L. Pr. !.-Tulcea 

Congaz : o piesă de teatru 
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PORTUL TULCEA ( dţ!scriere) 

Stăteam intr'o zi )a Mopument şi îmbrăţişam cu 
privirea întreaga înfăţişare a portu:ui Tulcea. 

Timpul nu era tocmai cald şi un vânt uşor bătea 
dela vest. 

In faţa portulu.i era ancorat un vapor de mare, 
care încărca grâu. 

Căruţele încărcate cu saci se vedeau ca nişte 
vietăţi mici, albe, ce se târau dela magazie către vapor. 

Dela Galaţi ,·enea vaporul de pasageri „Domnul 
Tudor 11

• Când au început să se coboare căiătorii din 
vapor, iar alţii să se urce, aveam impresia unui furni
car pe care 1-a răscolit cineva cu bastonul. 

Prin faţa portului mai treceau 3 corăbii cu pânze, 
înspre Sulina. Bărcile, cari fac cursa intre Tulcea şi 
Regele-Carol, stăteau înşirate dealungului cheiului ca 
nişte clape de pian. Câteva din ele care se mişcau 
încet dela un mal la altu), păreau nişte muşte mari, 
pe o oglindă. 

Privind mişcarea din port, mă gândeam câtă dto
sebire este între viata de aici, din port şi aceia dela munte. 

Acolo, la munte, pare mai uşoară munca, pentrucă 
se lucrează in aer curat. A ici, mai ales vara. pe timp 
de furtună, când căruţele cară sacii la vapor şi se 
descarcă cerealele tn hambare, se ridică nişte nouri de 
praf de te îneacă. Dar, bucurie şi tristeţe, belşug şi 
şi necazuri, sunt pretutindeni ! ... 

DE ŢINUT MINTE: 

IANCULESCU EMANOIL 

CI. III-a L. Pr. C.

I) Judt/ul Tulcea are cea mai mare suprafaţă din întreaga· 
ţară (839860)ha. după care vine în 
al doilea rând jud. Cetatea Albă cu 
800000 ha. Bihor 789.700 iha. ş. a. 
m.d.(uitaţi-vă pe harta şi socotit•
în' km2)
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DIN COPILARIE 

Din câte mi-au spus părintii şi din câte mi-aduc aminte din 
anii copilăriei, ea n-a fost atât de liniştită de cum -trebuia, din 
pricina rAzboiului. Tata era pe front, mama îngrijată, acasă. Ma
ma spune că m'am născut intr'o Duminică, în luna Iulie, orele 
12 a. m. Toţi s'au bucurat la naşterea mea şi toţi spuneau că o 
să:am suflet bun, fiindcă m'am născut Duminica. Ţin minte cum 
mă jucam Întâi cu jucării de copii mici şi cum mi-a adus M o ş 
Crăciun un cal de lemn, pe când eram de patru ani. Vara mai 
veneau la mine alţi hăeţi, tovarăşii mei de joc. Când m'am fă
cut de 6 ani mama a început sa-mi vorbească mai des de şcoa
lă şi într·o zi mi-a dat un abecedar şi o tăbliţă pe care am în
ceput să scriu. Cu fiecare literă Învăţată, mi se părea cu sunt 
din cc in ce mai mare. Inline �osi şi ziua cea mare, în care ma
ma ma duse la şcoala primară ca să mă înscrie în clasa 1-a. 

Câta bucurie pe m;ne, că încep acum să cunosc alti q,pii 
de v,'\rsta mea. Şi în fiecare zi, timp de patru ani făceam ace
la� drum şi din ce în ce cu mai mare drag. Cu fie care anotimp, 
uliţa noastra lua altă înfăţişare, cu alte jocuri şi bucuriii. 
Iarna făceam oameni de zăpadă, ne băteam cu bulgări şi ne dă
deam cu săniiic. Era mai mare hazul să ne vezi venind unul pes
te altul, când săniile se răsturnau. 

Vara ne jucam cu zmeie, cu bile şi cu arşice. Vor trece şi 
cei patru ani cu amintirile cţle mai placute ale Iragetei mele 
copilării şi va sosi şi ziua în care voi fi inscris la I i c e u. \'a 
trebui sti cunosc alte drumuri, cu străzi· mai largi şi cu case mai 
frumoase, dar tot mai dragă î'înt- va rămâne străduţa mea în
gustă şi liniştită, de care îmi sunt legate atâtea amintiri scumpe• 

' ' ' 

PAP.\DOPOL GH. 

d. IV primară

L 

Primim spre publicare : compozitii reuşite, poezii uşoare_ pentru 
copii, şarade, ghicitori jocuri şi desene. Trir..iteţi·lţ pe adresa : 
C-tin Petrache revizor şcolar-Tulcea.
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IEPURASUL� 

t::ra odată o feli\l pe care o chema Marioara. f.a era foarte cu
mi,tc ş: ascultătoare. Tată: Marioarei era lucrător la o f a  b r ic!. 
lntr·o zi. dupăce vcnl dela şcoa a. mămica ci ii spuse: 

- .Uite Mario,tro. cu nu unt hinc astăzi �i te rog pe tine
să-i duci de mâncare tăticului•. ,\1arioara lua lega tura cu mânca
re şi pleca. Afară era un fng ..... .:a acuma şi fetita mergea repede 
s� nu in�hcţe. ·ând ajun c la rn:1rginea ordŞUlui aproape de fabri
c:!. v!11u pc c:"1mpie un cpuraş fugin d. Marioara. când îl văzu, lăsă

lcg:ttura c11 m:1ncarc jos şi in<.:1.:pu să alerge după el. Iepuraşul se 
sperie :;;i o lua la l..!n· nă :;;i m·1i tare. Uu v;i.nător care din intt\m
pl..are trecea pc acolo, văt.U 1cpurik. puse puşca la ochi şi-l dobo
ra la p!'lm,\!1t. 

Marioara plecă cu lacra mi in ol hi mai departe. Cern mergea
ca a:;;a, deodată zareştc sarind în jurul unei tufe, un alt iepuraş
mic, mic de tot. Se apropie inccr încet şi când colo ce să vezi? 
Era culcuşul unui iepuraş, drăgălaş. cărui de acum înainte nu 
avea cine ş:t-i mai dea de mâncare, caci pc mama lui o împuşcase 
vănatorul. 

Marioara lua iepuraşul din culcuşul lui, ii puse in şorţ şi 
pleca mai departe. 

Când se întoarse acasă nu mai putea de bucurie. li arătă ma
mei ei şi-i dadu de mâncare, aşezându-l repede lângă sobă şi 
m�n�!lindu• 1, pc blana lui .:ea moale. Iepuraşul era foarte fricos. 
se ascund\!a sub pat şi fugea de Marioara. Mi{i târziu se flcu mai 
blând şi Marioara ii iubea şi mai mult, jucându-se toatl ziua cu el 

iepuraşul mânc.a mai mult foi de varzl şi lapte I Dar cu toate 
ca Marioara ingrijt:a la tel, lui nu•i mergea attt de bine ca lângl 
mama lui, in culcuşul de ltnga tufă. Din zi in zi iepuraşul sllbea şi 
se arata tot mai trist. o� teama sa �u moara, tatai Marioarei ii taie. 
Ce credeţi că a facut mama Marioarei cu carnea ? Blana i-o puse 
Marioart>i lalhlinuţl ş1'de câte ori se imbrica îşi aducea aminte de 
micul ei prieten. 

+ 

+ 

I 

� 

ALEXANDRINA GĂLĂŢEANU 

+ 

DESVELIREA MONUMENTULUI 
Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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SA INVĂŢAM JUCANDU-NE 

PUNTEA -MINUNATĂ 

,- apă -1
N. 

' >«s ci 

I 
o.. -o IC':I � 

l1 apa I 

I 

lata un loc de forma unui patrat, îm
prejmuit cu un şanţ plin cu apă, peste care 
un copil Narcis, nu poate sări în afară. 

EJ are doua scânduri, dar nu se poate 
folosi de t:-':e, căci scândura e lungă exact cat 
Ji1timca şanţului. Se muncia el cu gândul c:..1m 
sa fac,i pentru a sc,ipa deacolo şi nu a
jungea la nici un capăt. Atunci veni Ionel, 

un prieten de al lui şi-i spuse s{1 aşeze scândurile 
intr'un ��numit fel, pentru a construi o minunată punte. 

Ghiciţi voi, copii. cum au făcut Narcis şi Ionel 
puntea. ? 

Trimiteţi-ne desenul de.mai sus cu scândurile aşezate! 

JOCURI 

Joc în triungh:u 

1)
• ■ ■ ■ • 1) Cel ce s'a născut la 25 Dece�nbrie

2) 
■ ■ • a 2) lmpărat care crdonă măcelul pruncilcr

·>) 3) Pământ" 
B ■ ■ 

4) a • 4) Umed, plin de apă

5) El 5) Consoana. Verticâl la fel.
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Şaradă 

Partea 'ntăi, ca şi a doua, 
Sunt monede, se'nrudesc; 
Iar de sunt alăturate 
Un viteaz aflaţi şi poate 
L-aţi citit chiar în vreo carte,
Că-i eroul multor basme (în grai bătrânesc,)

de IANCULESCU E. 
ci. III Liceu

4) Joc în pătrat

----

--- -

,-
---

5) 

I� I 

Capitală in Europa 
Calif arab. 
Ce-i mai scump în lume 
Lucram pământul 

-Vertical la Fel

Ştergând 4 liniuţe căpătaţi 
2 pătrate 

GHICITORI 

DUMITRIU ELlG. 
ci. IV pr.

I) Am doua gaini boghete
Stau la moşul sub perete

3) Han\uri, Banţuri
Trece pe uliţi
Cu o mie de suliţi• • 

• 

2) G:ăinuşa - Gllbinuşa
Trece marea 'n picioruşe

• • 
• 

4) Michiduţa mititel
Se ia lumea dupl el !

5) Rădlcina pltracina
Rir voinic care•o desbinl.

PETCU DUMITftIU 

ci. IV-a primara
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Puţină veselie 

Profesorul 

Ionescu (fricos) 

Tatăl către copil :

Mi�u: 
Tatăl: 

NEVINOVAŢIE 

lonescule, să-mi spui repede: Dece pămân
tul este turtit la cei doi poli ? 
Nu ştiu D-Jc Profesor, zău că nu l-am tur
tit eu! 
7X8 

Ia spune-mi Mişule cat fac 7X8 ·,). 
7X8=56 
Nu se poate ! Sunt 30 de ani de când am 

· învăţăt in ci. I şi 7X8 fă<,ea tot 56. Ce

draru nu s'a mai schimbat profesorul?

ŞIRET

.Mămico, ce ai spune dacă m'ar călca un automobil, 
şi mi-ar rupe pantalonii ., ? 
.Ce tot vorbeşti prostii ? Cine să se mai gândească la 

pantalonii tâi, dacă te-ar călca automobilul" 
• Vasăzică n'ar fi nimic?

- ,.Sigur•
- .Cc bine-mi pare. Tocmai mi i-am rupt şi-mi era frică

să nu mă baţi"!

INTRE COPII 

N'ai niciun frate? 
Nu. 
Nki soră? 
Nu ! 
ln cazul ăsta lreb:..ic sa fii tare nefericit ! 
Dar dece ? 
Păi cu cine te baţi tu seara, în pat, cu pernele? 

GLUMIC 

Dorin(ele copiilor publicate tn revista noastr:i, sunt culese 
uin lucrarea D-lui Traian Belcescu : Psihologia Copilului de Oraş 
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