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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



�lllm�, 
'I>❖ 
� � 

S'a sfârşit vacanta, la muncă acum ! 

S'a sfârsil şi vacanta. par'că nici n'a fost! Bine

v'am găsit iubiţi cititori şi cititoare ! După un an 
întreg de nn,ncă, se CUVtJflea şi această vacanţă. Acum, 
iar La muncă ! Unora dintre voi vi s'a ,,ărut scurtă! 
AcPştia sunt cei muncitori! Altora vi s'a părut lungă! 
AcPştia sunt copiii cărora nu le place munca ! 

Totuşi, pe fetele tuturor, citeşti 
nerăbdarea ! 

Când treci pe La librării - vor
besc de copiii din oraş - te împie
dici de ei. Stau ceasuri întregi cu 
ochii la geamuri �i privesc la nou
lăii ! CărJi noui. ghiozdane pentru 
cărti, penare, locuri, călămări, toate 
curate şi aşeznte frumos La geam, le 
fnc tuturor cu ochiul, aşa dupd cum 
şi vouă acelora dela sate, vă fac cu 
ochiul fructele pârguite, de toamna 
cea bogată! 

Câte 5. 6, alte ori şi mai multi 
şcolari şi şcolăriţe, intră în librărie. 

-Domnule X, ai Citirea de a
patra, de ..... stai, c'am uitat de cine e ! ... de ... 

Dar domnul librar, zâmbind fericit şi-atunci se

gândeşte la anii lui din copilărie, alte ori necojit, îi 
răspunde: 
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-Dom,iu/, nu li-a dat lista de cărţi?
-Ba. n1i-a dat-o, dur nu ştiu ce-am f<icutlcu ddn-

sa ! ? 
-Dumneata, băiatule nu eşti de la aceiaşi şcoal<i

cu dânsul! (adică cu cel ce şi-a pierdut lista). 
-Nu. eu sunt dela Nr. 3.

A ·t 
- ·t ,, - , ut e am gast -o ....•

-Dar r11ie nu-nii dai cărţi ? se aude din altă
parte un glas subtirel şi drăgălaş. 

-Dă-mi ciirti de a treia! Citirea de Ţoni, Arit

metica de Beiu Palade ! Grarnatica de ... 
Băiatul care- şi pierduse lista, se roşeşte că feti/a 

din a treia l-a {âcut de ruşine! 
Şi-aşa, ele diminea/ci µâr.ă seara târziu, sule de 

şcolari i,.tră şi ies bucuroşi, că au cărJi noi şi curate. 
Noi, ur{u11 tuturor! 
Doan1ne ajută şi spor la n1uncă ! 

Trei concurenti viteji dela şcoala Domniţa Maria 
cari s'au prezentat la concursul din 14 I VI a. c. 

Au venit pe jos distantă de aproape 
15 km. absolut singuri. 
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Se duc cocoarele. 
Nenea Nicu (N. Domlenescu) 

o 

Doamna C516torescu are o nepotică, pe care o 
iubeşte mai mult decât pe fata dumisale, doamna Pădu
rescu. lntr'o toamnă se sue pe vapor şi hei la Tulcea, 
la fata ei. Doamna P6durescu primeşte pe mftma ei la 
debarcader, se urc6 apoi intr'o trăsurA şi'n câteva mi
nute, ial6- I ajunse acasă. Nepotica doamnei Călătores• 
cu, Aurica, e bolnavă şi sta în pat, deac�ea n·a putui 
fi prezent! ln vapor s'o primeascli pe bunicuto. Cu 
foii cei- 70 de ani pe care-i poartă :n spo le, bunica 
totuşi e sprintenă şi şuguba\6 nevoie mere. lată di 
inlrli ln casă şi fuga la pătulul Auricăi. 

-Cei cu line, fetita mamei ?
-M'am bolniivil ! Am lăcH. b�.miculo !
Aurica cu toate se împăca, dar când trebuia să

pronunte sunetul „ r" totdeauna spunea r l". Bunica 
chemă pe doamne Pădurescu şi-i spuse, sa-1 oducă 
geamandanul, că nre ceva bun contra răcelei. 

-Ei, lasă şi mala mamă ! Tocmai acum ti-!li gţ\
sit să cauli leacurile!? De câte ori nu i-am spus, să 
se îmbrace când iese afară la joacă, dar ti- ai găsit! 

Vorbele mele ii intrau pe-o ureche şi-i eşeau pe 
ceftlaltA ! 

-M6mico, z&u dacă am văzut vle'o volbă intlând
pe uleche ! ? 

La rlispunsul neaşteptat a fetilei, alat mama cât şi 
bunica cu greutate îşi stăpâniră râsul. 

-Ei, lasă şi tu, Marielo I lart-o ! Adu·mi ce te-am
rugat f 

--Bunicuto, matale eşti aşa de bună l Acum ştiu, 
c'am să m6 fac bine ! Dai ce ai mata în geamandan ? 

-Ce vrei sli am ? Am doctorii pentru felile neascul ..
tltoare, bomboane şi jucărele pentru f�tiţe aşa cum. 
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etil la 1 rlspunse bunica slratanda-tl ca dreg aepoala. 
ln Umpul acesta, Intri ca geamaadMal fi doe11111• 

Plduresca. 
-Vezi, mami I Dai nas lui l•an, el se sule pe

divan 1 De asta, nu ascultl I Cand eu o cert, maiale o 
desmlerzll 

-Aurica ml·• spus c'o sl le ascute decum Inelate 1
Bunica scoase din geamandan o sllclutl cu spirt

canforat şi cAI al clipi o frecUonl pe trup. A doua zi. 
Aurica se Ileu ce•• mal bine, dar toi na pulu leşi din 
casl. 

A treia zi tnsl„ era btne şi leşi afarl. Pe cerul 
albastru firi un pic de nori, soarele lşl trlmelea ultime
le raze de clldurA şi Aurica voloasl se Juca prin 
curte. Deodată auzi un cantec trl�t: cru... cru... cru ... 
Ce era 1 Carduri de cocoare lnşlrate ln forma Iul a
nu, sburau in inlltimea cerului, oprindu-se din loc„ ln 
loc, unde se roteau, luAndu•şl parei rlmas bun dela 
locuri dragi. Aurica cu ochii ln sus, pllrunsl parei 
de dragostea ce-o a rlla plslrile acestea locurilor 
noastre. urmlrea cu atenlle sborul cocoarelor, dar o 
lmpuşclUurl infund8Ui, o fileu sl tresari şi tn acelaş 
timp, o cocoarl se rupse din şir şi slrig&nd dureros: 
cru ... cru ... , cerând parei ajutor surorilor el, se rosto
goli drept în curtea fetitei : 

-Buniculo ! M&mico I Eşlli afa ... 111
- Ce este. răsgl\iato 71 Ce strigi aşa 1 rlspunse

mama sperietfi ! 
Bunica C'U pl\ru i ui11�. CIJ nt.·hc.>IRrii Pf> vArfol nl'su

lul, nlv&li afarl\. dup� fiicĂ-su. 
- Bunicuto ! MTJm1cl) ! O cocoală... l!iige... s!li

moaUi I 
-Ce cocoAdt 1°-a QRsit ! rli:-;\lUOSP.ră ferrw,t� vv 

nindu-şi în fin,. f�, 'fi �e , ,b..;<·nw cn.:t\tHe care se sb�
h�a aproape rh· f • iitit. 
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-Uite colea. cocoala ! AJulall-m& s•o piind I
Bunicuta şi mama AuricAi prinsera apoi cocoara

care deşi r&nil5, lotuşi se aplra cu ciccu·i ascutit. 
V&zur& ci aripa pas&rei sângera. Acolo era rana. 

Mai cu nişte lincturl de iod, mai cu nişte pojarnill cu 
untdelemn, oblojirii rana cocoarei, care în câteva zile fu 
gata vindecaUi. 

lntr'o dup& amiaza, Aurica se juca iar prin curte, 
dar fftrft sft vrea, uilft uşa magaziei deschisft, acolo 
unde era cocoara închisli. Aceasta simtind cft libertatea 
i-a sosit, pl\şeşte încetinel spre uşii şi privind spre
dreapta, apoi la fetita care se juca nepăst\toarP., îşi în•
linse aripile ii cât ai clipi, era în vi\ zduhul cerului.
Fetita nu observ& sborul paslhei, decâl 6lunci când
sus, se uni c'un grup de '-=Ocoare. Era târziu ! lncepu
sft plâng&.

-A sbulat cocoala, mămico ! Uite-o cum se duce!
--Aşa-li trebuie! De ce-ai lăsat uşa magaziei des·

chisă? 
Bunica auzind ,·orbă, eşi afară, dar fetita hohotind 

de plâns, se repezi la pieptul mângâietor al bunicutei 
7Î ·â net : 

d, a• , , b11n1 · ,u ! ' 1 a du co coala 
notssl tă ! 

Botrân int gâfld durerea nenoti ·ăii ale, o mân
gâie cu vorbe blajine şi-o duse în casă. Aci, oşezân
d-o cu capul in poală începu să-i spuie un basm ne
tPrn1inAI 

I 
' -

.. 

11 o 1, • , � l ,·, ! 

,. ,.;;ni-- nri•n� 

� \ bLIIIL'u\v! 

•,,.,.1 n ,du11T11 t:u yât1dul ,e cvc0are, la cocoara 

ei dragă! 
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BASM ... 
de Bm. lanculeacu cL V•• uc. 

A fost de mult de tot. o prinţesă_ ce se numea Vanda. 
Era frumoasă ca un crin şi sveltă şi gingaşi. de rlmAneau lm
păratii, părinţii ei, mâna la gura de miraţi, şi o iubeau ca pe 
lumi1ta ochilor. 

Intr'o zi culegând ea trandafiri in grădini, lşi arunca ochii 

din întâmplare spre gardul de Uer ce lnconjura cuţtea şi printre 

gratii v�zu un fiu de împărat, aşa de frumos, el oriunde se gl
sea ea îşi aducea aminte de el. Pasămi-te era Navon, fiul lm
păratului vecin, ce plecase la vânătoare, cerând învoirea tmpl
ratului. tatăl Vandei să-l lasă să vâneze în ţara lui. 

Fiul împăratului zărind-o şi el pe domniţă, atât o plicu 
încât oriunde privea. i se părea că vede pe prinţesl. 

După un timp. abătută, fiica de implrat, ceru voie tată
lui, să mcti iasă să se plimbe singură să se veselească. El o 
lăsă, tu tuşi µu:;c u1· departe o ceată de soldaţi s 'o aibă ln paza 
lor. 

Şi µlimbâ:idu-sc ea intr'o pădure apropiată, plină cu mii de 
Doricele de toate culorile, împlântate în covorul verde al ierbii, 
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şi păsărele mii cântând in aer. văzu deodată în mijlocul unui 
lac ce până atunci stătuse liniştit, câteva unde, e in formă de 
cercuri alergau grăbite spre mal. ln mijlocul lacului apăru in 

fund un punct ce se ridic;a in sus. Deodata l'Şi afară o dihanie. 
cu gura lată, cu ochii de foc, cu aripi pe umeri şi cu patru pi
cioare sfârşite cu ghiare ascuţite; intr'o clip.1 fu lângă prinţesa 
Vanda. Dar ea de mult căzuse leşinat� de spaimă. Smeul o 
apucă pe prinţesă şi dispăru în undele la ului filbastru ... 

Ostaşii, care văzuseră de departe, alerg ră speriaţi la lac, 
dar totul era liniştit, numai câteva unde lc11gi, tremurau către 
mal... 

Alcrgarti fug'- la î1np,H<.1t :;.;i-i povcstir . Erau s fie omoriti 
de acesta de nu se rugn împârăteasa pentru ci. Şi împăratul 
amărît. dădu vorbă 'n ţară că ine va fi în st,sre să-i aducă 
fata, a lui să fie şi împărăţia întreagă, dupa moartea sa. lmpă
ratii o iubeau pe Vanda aşa de mult, c-ă mai hinc mureau de
cât să stea fără ea. 

Când se de�tcptă Vanda în fundul la ului din leşin, se vă
zu într·un palat luxos, numai cu oglinzi pe p rcţi, iar în mijloc. 
văzu hidoasa făptură •. ce o furase depe ma1ginca lacului. Pala
tul era a doi zmei fraţi, care de mult se sbăteau s·o răpească 
pe Vanda. 

Pe tărâmul acesta, fiica de împărat nu vazu decât oameni 
pitici. Se puse ea sa plâng şi când vt.zu intrând pc uşă a 
doua dihanie, mai hidoasă ca întâia. leşin� de spaimă iar. 

Navon, fiul de împărat, auzind vorba împăratului, tatăl 
Vandei, se hotărî să plece şi ci în căutarea prinţesei. 

B�tu el mult drum, până văzu un şarpe uriaş ce atârna 
dupii o stâncă deasupra capului unui ciobănaş pitic, care habar 
neavând de pericolul de deasupra, cânta înainte din fluer. 

Navon se repezi cu paloşul şi reteză fulgerător capul şar
pelui. Drep mulţumire, ciobănaşul îi dadu fluera;;ul din care 
cânta, spunându-i că acel fluier are puterea de a preface în pi
tic pe oricine ar li suflat în el, iar de îl asvârleai in sus, fiind 
pitic, te făceai iar om cum fuseseşi înainte. 

Trecu Navon un râu şi văzu o caracatiţă ce vroia să prin
dă un peşte. Tocmai îşi întindea fioroasele brate spre el, când 
prinţul svârli paloşul în ca, ţintind-o moartă pc loc. Peştişorul 
îi mulţumi sfios, rugându-l sa ia dela el doi solzişori ş1-1 zise : 
"Când vei avea nevoie de ceva, uită-te la un solzişor şi te vei 
preface în peşte». 
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Mai merse el Inel mult, pani ce ajunse lntr'o pldure fru
moasa 1n mijlocul clrela zări un lac limpede. Pe malul lacului 

zlri un trandafir plllit. lşi aduse aminte că la domnita Vanda• 
vlzuse ap trandafiri. Deci ea era pe aproape. 

Privind ln limpezimea lacului se gândea cum sl Iaci sa

lncerce a intra ID el. când zArl o albina sbfttându-se cu aripile 
ude, gata sl se lnece. O lui pe o frunză şi ea dupace tşl us
cl aripioarele la soare. ca adAnca recunoştinţa, li lasă să-i ia 
o aripioară, care avea puterea să transforme tn albină pe cine
ar li slrutat-o.

BăgAnd aripioara în buzunar, gftsi acolo solzişorii. Lu� 
unul, privi adânc la el, şi incet se simţi scăzând, făcându-se mic, 
pieriră picioare şi maini, iar in locul lor ii crescură aripioare, iar 
tn loc de haine, crescură solzişori aurii. Paluşul căzu pe iarba. 

Curând prin apa lacului se afunda un mic peştişor. Ajunse 
jos, şi văzu numai pitici în ţărâmul pc care ajunsese. 

Amintindu-şi de vorba ciobănaşului, sufla cu guriţ<1 lui in 
flueraş şi înc;et manuţclc mici şi picioarele luara locul aripilor, şi in 
oe de solzi fu lmbrăcal ca piticii. lu buzunar avea, llucraşul, 
solzişorii şi aripa de albină. 

Departe in zarea fumurie se zărea un pnlat lrumos. lntrcbă 
pe pitici în limba lor, dne locueşte acolo şi .1lh'lnd, se îndreptă 
intr'acolo. 

Se făcu noapte. Ajunse la palat. Tot palatul era in întu
neric. numai o fereastră era lumin�t�. Se sui pc o scara şi pri
vi înluntru. 

Vanda, care era în acea cc:.meră, se uită la fereastră şi în 
întunericul nopţii văzu lipindu-se de geam o faţa de om, cc 
cAuta înăuntru. Era să ţipe, dar piticul ii lăcu �cmn să tacă. 
Se duse de deschise fereastra, şi el îi spuse că a venit s'o sca
pe şi o rugă să plt!ce chiar atunci cu el. Se dădură jos şi ple
cara împreuna, în bezna adâncă a nopţii... 

Ajunseră la lac ; prinţul dădu un solz domnitei şi unul lui 
şi privindu-i amândoi, se lăcura peşti înalţându-se spre fatd la
cului. Afară suflară ln fluer, şi se făcun\ pitici. Aruncară in 
v!zduhul alba�tru fluer&şul şi se simţiră crescând încet, !uând 
înUlţişarea adevăraţilor oameni. 

Navon, î�i ridică de jos paloşul şi plecară înainte. In de
părtare se zarea palatul tatălui Vandei. 

• • • 
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Dar în timpul acesta, pazr.icii pitici dela uşa domniţei, ln
tnnă înăuntru. vrând să intrcbe de trebue să stinga lumina, dar 
văzură camera goală. Pe uşe nu eşise nimeni, căci ei stătuserl 
acolo. Priviră la fereastră, şi perdelile groase de fir şi catllea 
fluturau bătute de vânt. Fereastra era deschisă. 

Alergară de treziră pe zmei, ş: acestia plecară după fugari. 
După ce ieşiră din lac, lăsând palatul clocotind tn urmi le 

se inăltară sus, şi deacolo văzură o mogăldeată ce se mifca re• 
pede spre palatul împăratului cu prinţesa. 

Zburând ameţitor de iute, ajunseră deasupra celor doi fugari. 
La vederea pericolului, prinţul dădu aripa de albină prinţesei 
care o sărută şi o albină mică se pierdu în potirul unei flori de 
ciuboţica cucului. 

!'Javon, luă paloşul şi întâmpină pe primul zmeu, pe care-l 
omori I 

Cu al doilea merse ins� gr"'u. Ţinu lupta mult timp, până 
ce se păru că zmeul va învinge. Navon răsuna greu, sudoarea 
ii brobonea fruntea şi raţa. Du!10arca zmeului ii ameţea. 

Se opinti într·o ultimă încercare, şi asvârli adanc paloşul 
tn gura dihani i. P„1loşul se înfipse bine, un val de sange ţ!jni 
şi sleit de puteri, fără sânge, zmeul căzu lângă leşul fratelui său. 

Albina sbură l:lngă avon, se dădu peste cap şi se prefă
cu în domniţa anda şi amândoi plecară spre palat. 

Fără de margini fu bur:uria împăraţilor la vederea fiicei 
lor nevăt:.imată şi cum promiseseră dădură pe Vanda feciorului 
de împărat. 

Prin cuvinte este greu să descriu o nuntă ca aceia ce s•a 
făcut la puiat. A tinut multe zile la rând, şi prinţii s'au făcut 
cu timpul împăraţi, şi poate domnesc şi azi, de nu cumva or fi 
murit. 

Ce ne„a. dat Dumnezeu.. 
(Pentru cel mici) 

Dumnezeu nouă ni-a dat: Mâna, ca să pipâim, 
Ochii, pentru a privi, Iar gura: Să ne hrănim 
Urechi, peniu a ai:zi. Tot ce-i bun ca su sorbim 
Nasul, ca să mirosim, Şi pe El să•L preamărim. 

St. Nl&olau 
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10 
--===========================-

Isprava lui �itica. 

Mitică e un copil de seania noastrii, iar cele ce vi 
le voiu spune. le am aflat cu prilej•1I vizitei ce au fă
cut-o la D-l învătăror din satul ini Mitică. Trf>bue să 
ştiti însă ca satul lui l\'litică e situat pe malul unui lac 
mare (Razehn). 

Intr'o zi tatai lui Mitică l-a trimis cu cc1ii l;:i pas
cut deoarece, în acea zi era sr11 hat oare şi Mitica nu 
mergea la şcoală. Copilul lua cai şi se duse cu ei pe 
malul apei deoarece, ar.olea era iarbă n1ai multă de 
păscut pentru cai. 

Ajuns acolo, copilul priponi (impiedică) caii sa nu 
fugă prea departe şi văzând pe marginea apei o barcă, 
se gândi ca ar fi bine să se duca I •singur la nişte 
rude ale lui cc1re erau inlr'un st1l pp maltJI oµus. Barca 
având în Pa şi 2 văsle (lopcti) copilul vru sf.!-1 facă 
pe bar�arul. Se sui în barcă, lua văsll.'le, şi începu sa 
văslească spre largul apei. După ce merse o bucătică 
bună dela mal copilul simti că barca se îngreuna şi 
lopeţile la fel. Când privi în jos, ce să vadă? O ne
gură de lipitori incerc?.u să•I scufunde, probabil că se 
supăr�seră pe Mitică dece !e tur bura apa. Insa iuţind 
vaslitul lopeţilor, Mitică reuşi să lase lipitorile în urmă 
şi să înainteze mai departe. Peste putin timp însil, a
celaş lucru obse,va Mitic ă c,~1 se petrece în jurul bărci 
lui, doar de data asta nu erau lipitori ci, o multime de 
raci, peste cukuşul cărora daduse Mitică şi-i supărase 
iar ei căutau sa se răzbune. lnsa şi de aceştia Mitică 
scăpă uşor. La căţiva metri (20 30m) Mitkă simti ca 
barca se balanseaza (se plei'lcă) când într'o p<1rte. când 
în c1tta. 

c,� r:-r;-� ? Ni5te peşti pe care probabil că, toi tul
burttr l 1 -ipci din cauză bărcei lui Mitică ii supărase, 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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cereau să se răzbune, dar cum ei nu se pot lipi ca lipi
torile şi nici n'au cleşti ca racii sa se apuce, peştii Io• 
veau barca cu capul lor osos s·o răstoarne. 

Mitica scăpă şi a treia oara cu obraz curat. Dar 
după cum zice proverbul: • Ulciorul nu merge de mul
te ori la apa•, şi Jui Mitică i s·a înfundat. Trecând pe 
lângă un stufiş în care statea o găscă, un găscan şi cu. 
boboci lor (sălhateci), găscanul crezu că acest mic lun• 
traş vine să-i ia pui, Sfor .r. : zbură în sus peste capul 
lui Mitica şi-i luă pălăria cea noua din cap. 

Ce să facă bietul băetaş ? A mers ce capul gol 
mai departe, deoarece, altfel era să'nopteze pe apă. 
Ajungând tn satul dorit, se duse la ruda care, riimase
ră inebunită când le-a povestit Mitică cum a ajuns acolo. 

Ruda lui ii puse să mănânce şi apoi se culcă că 
era foarte obosit. 

Ce-a visat în acea noapte şi cum a ajuns acasă 
acest baetaş, vă voiu povesti în numărul viitor al a
cestei reviste. 

St. Nlcolau-Caraibil-Tulcea 

Premiantele şi premianţii concursului din 14 luriie I 936. 
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12 

ca,�1-..şu ... 
ln ziua acela era · cald fi aenln. Era adptdmdna ,,.. 

•utd. Pentrucd ua aşa d• frumoa afard am e,lt ad mal pri•
vnc la cdtelufll Mirel. 

Dalgur, voi o ştiţi pe Mira. Doar ulne ea pela ,coald, la 
uol fi li datl pdlne, covrigi... Pe unii ud cautd la buzanare ad 
vadd ct1 auetl prin ele. 

Aşa li Ea are patru -------�� __ liiiia __ ..
căteluşl frumoşi, fru-
moşi de tot. ŞI se Joacă 
aşa de frumos cu el I ... 

1 ocmal de asta am 
eşlt eu afară, tn curte, 
ln ziua acea : Bd•t mat 
uăd jllctlndu•se. 

Erau toţi patru prin 
curte. Mira găsise o fă· 
1te de ştofă. lungă şi 
subţire. pe care o ţinea 
tri gură. Când au văzut 
căţeluşii aceasta, s·au dus •ia--------------

totl s'apuce de ea. Mira ţinea fâşia dela mijloc şt căţeluşii 
trăgeau dela cape te. Unul trăgând amarnic de ea, a :scăpat•u 
din dinţişori şl'a căzut pe spate cu lăbuţele tn sus. Alt frăţior 
de-al Iul, găsi prilejul sci-1 tragă c11 <linţii de coadă. ŞI aşa 
a'au tncăerat. Dar s'au pomenit tul tră_qâ11d de fâşia de :;tofă. 

Mira �e făcea că trage din puteri şi ea dar se vedea cd 
Be Joacă. Şt tn semn de dojanii îi punea câte unuia o labă pe 
cap şl•l tndepărta. 7 ocmal ca un om. Şi se juca aşa de fru
mo• cu puii el, tncât părea dresată de cineva. 

Obosltl, căţeluşii s'au pus să sugă. Stc2nd tn picioare, 
Mira se uita :;pre poartă. Jar căţeluşii sprijinindu-se tn codfţc 
şi sttlnd ca copili pe scaun, sugeau tmfonwtafi �tânrJ a- 1,r,,1.
Mira semiina aidoma•) cu lupo:;ic,, ,w,-u, ,,,. 

Apoi, sburdarntcl. au plecat iar la juu, ·a �' .J<i. .i pi-.,t� v 
muşcată tnţlorltă, fll g/a:;tră, au făcut-o praf la pământ. 

Le pldcea •ă rupă florile, frunzele; să-�e joace tn ţăr4nq 
umeda şi neagră ... 
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Când au fost bătuţi cu linia pentru fapta lor au fugit tn 
tn uşa magaziei. Şi deacolo, de jos, stănd pe codiţe, priveau 
cu ochi mari la locul cu muşcata distru. ă, nefnţelegând prea 

bine, dece oare au fost bătuţi ? 
-Ham! Ham! Ham I făcu Mira supărată. Adică„ neastdm

părafilor, vă arăt eu" ! 
Şi ca dojană, fi prinse pe fiecare cu dinţii, blnefnţeles tn 

glumă, şi li scutură de piele, Le dădu apoi peste spinare câte un 

bot şi astfel li dojeni. 
Ltni::;tlţl s'au dus la sacul lor şi s'au culcat şi gândind 

poate la isprava /acută, au adormi! ... 
Sfor/au toţi dormind cu capul unul pe altul, fncălzlndu-se 

astfel singuri. Nil.mai copoiasul cel mic adormi�e pe spate cu 

picioruşele tn sus şi cu lâbufele albe attirn(md alene, in aer ... 
Mira ii privi mulfumită din prag. apoi cu paşi uşori veni 

lungă ei şi se fntinse alături. 

Şi afară soarele fncălzea frumoasa zi de toamnă ... 

lonculescu Emanuel 

Membrii cornisiunei şi copiii c-ari s'au prezentat la concursul 
organizat de revista .Coµilul Dobrogean" in ziua de 14 Iunie a.c. 
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Luna care ne vesteşte Toamna 
este luna Septembrie. ln aceastl luni 
oamenii îşi pregltesc toate pentru 
larn&. 

Acest anotimp este cel mal îmbelşugat, dar şi cel 
mai trisl. Toate piisiirile pleacl ln tlrile calde, afarl 
de -.rlbiutele care nici odatl nu-şi plrlsesc tera. Co• 
pacii lşi pierd podoaba lor şi noi regretlm lunile tre· 
cute. ln acest anotimp se culeg viile, porumbul şi nu• 
cile. Din struguri se face mustul dulce, care îmi place 
foarte mult. Se face vinul, Ins& el nu-mi place aşa de 
mult ca mustul. Florile şi �le işi pierd ultimele petale 
pe care le mai aveau. Toamna sre şi ea florile ei, 
care ou un miros imb&UUor cum sunt: Crizantemele, 
dumitritele. garofitele şi altele. Zilele sunt mai inorate, 
mai mici ş: mai tri!'te. VAntul incepe sli bolii mai tare, 
anunt4nd oamenilor ci În curând va -.eni şi iarna. 

BOOACEV MARIA ci. VI-a comp. 

Cum a vindecat Pipăruş Petcu 
pe impăratul din ţara poveştilor. 

Era odara un on1 cu numele de Pipăruş Petcu. 
Era cuminte, se pricepea la toate şi afla la orice necaz 
o vorbă de mângâiere. Nu numai deştept era Pipăruş
dar vioi şi vesel, nici odată nu era trist chiar nici când
n'avea ce mânca.

Pipăruş a,a zicea : 
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-Dacă mă întristez, tot nu am bani mai multi şi
deci, e mai bine sa rămân vesel. 

De ce să ma necăjesc şi să mă vait, doar Dum• 
nezeu e bun şi mă va ajuta şi pe mine. 

Un vecin îi spuse odată : 

-Auzi tu frate Pipăruş, dacă eu aş fi aşa deştept
ca tine nu aş sta aici, ci mi-aş încerca norocul aiurea. 
E mare tara şi e şi n1ai mare lumea ; încearcă fratP, 

poate iti găseşti undeva norocul. 

Pip1ruş, cvr,� St! mai gândise la asta, că se 
duce pe 2-3 ani în h.:mf", a început să se pregătească. 
Şi-a luat traista din cui, a umplut-o cu tot ce credea că-i 
trebuie, şi-a luat rămas bun de la cunoscuţi, şi fluerând 
a pornit la drum. 

S'a tot 
piticilor. 
să facă? 

dus, dus până a ajuns la graniţa împărătii 
Aici s'a pus să se odihnească şi s'a gândit ce 
Sa se duca 1nai departe ori ba, când iată se 
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apropie de el un om, care judecând după îmbrăcăminte 
era un străin. 

-De unde vii măi fărtate ? zise Pipăruş către
străin, iar el răspunse : 

-Vezi tu muntele cel înalt ? De acolo vin, acolo
e ţara mea, ţara poveştilor. 

-Dece e renumită ţara ta ? fu a doua întrebare
a lui Piparuş. 

-E renumită după împărat-răspunse străinul.
I s'a întunecat judecata împaratului, dar numai cu

atât s'a întunecat mintea ca nu poate să spui� adevă
rul. Mare. tărăboi e în ţară din cauza asta, că nici 
sfetnicii lui nu ştiu ce doreşte craiul cu adevărat. 

-Şi nu se doctoreşte împăratul vostru? -zise Pi
păruş curios. 

--Dar cum să nu 1 spuse streinul - Treisprezece 
doctori are la căpătâiul lui, unu 'I imbaieşte, unu 'I ma
seazl!, iar ceilalţi ii fierb tot felul de doctorii, dar nimic 

nu l'a vindecat. 
Iar acu, m'a trimis pe mine împăratut să dau de 

ştire în lume că, cine-l vindecă de minciună, ii va da 
zece saci de galbeni. 

La a�ta, ochii lui Pipăruş au început a străluci. 
-Eu tmi iau această însărcinare, să vindec pe

domnul impărat--spuse Pipăruş-dar te rog condu-mă 
la el. 

-Poate şi tu eşti doctor? întrebă străinul.
-Nu sunt,- răspunse Pipăru� - dar fără sa mă

laud, minte am destulă, mulţumită lui Dumnezeu. 
-Să nu mai pierdem deci vremea-zise cu bucu

rie străinul care era prim ministru - ci să plecăm în 
grabă, căci poimâne seara putem fi acolo. 

A treia zi seara, Pipăruş Petcu se înfăţişă împă
ratului şi ca un doctor, îi puse două-trei întrebări: 
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- ,, Care ti-e numele. Măria Ta7 
-

,,
Spune drept "întâiul" este numele meu - zise 

împăratul. 
Asta era un mare neadevăr, dar Piparuş nu fu ui• 

mit de răspuns. 
Nu putea doar împăratul să zică : "Mincino�ul în

tâi", căci atunci spunea un adevăr. 
A doua întrebare fu : 
-A fagăduit Măria Ta zece saci cu galbeni acelui

care te va desvăta de mir.ciună ? 
-Nu am promis eu nici un ban rău, când eu nu

mai adevăr curat vorbesc totdeauna. 
-N'a promis deci nici un sac cu aur ..... ei, nu-i 

nimic. 
Totuş, rămân aici, şi inr,erc să-l viudec. Dar mă 

leg de o condiţie cât sunt aici. vreau sfi fiu numai eu 
singur cu împăratul, zise către primul ministru. 

-Primim condiţia, numai sa-1 vindeci.
Pipăruş Petcu, l�i înc�pu tratamentul după cum

vom vedea: Când paharnicul aduse de mâncare împă
ratului, Pipăruş întrebă: 

-Spune Măria Ta, ai poftă de mâncare ?
lmpăratul nu mâncase dela prânz şi avea o foame

de lup. Totuşi minţi că nu are poftă deloc. 
Ei, dacă nu ai, nu putem să-ti dăm, vaiu mânca 

singur din aceste bunătăţi. Iar împăratul înghiţea ln 
sec şi cu stomacul gol a trebuit sa meargă la culcare. 

Când Piparuş ii conduse în dormitor şi ii văzu pa
tul făcut, cu pernele din puf, plapoma de rnatase, în
treba şiret: 

-Măria Ta, ce zici oare e sănătos să te culci pe
perne de puf şi plapomă de mătase ? 

-Da de unde-zise impăratul-e o boala curata
să dormi pe perne moi. 

-Atunci, camerist,-zise Pipăruş-du aceste perne
afară, Măria Sa va dormi pe scânduri. 
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La şi durut oasele pe împărat. dar ce sa tacă, el 
singur a spus că-i boală curată pernele. 

Dimineata, când îi aduse dejunul împaratului, Pipă
ruş 1iret ii întrebă Iar: 

-Nu-i aşa că ti-a venit pofta domnule împărat?
-N'a venit de loc-·minti împăratul, de şi aproa-

pe ii eşise ochii de foame-nu am poftă de loc, nici 
sa nu văd n1âncare. 

-Dacă nu ai, Maria Ta, nici nu-ti dăm.- mâncare.
-Camerist du•o afară.
La prânz, când au adus ciorbă, se vedea pe împă

rat că ar dori să spuie adevărul, totuşi la întrebarea 
lui Pipăruş daca e flămând, el răspunse : 

-Nu mi-e foame, fiul meu !
-Atunci tot singur voiu mânca-zise Pipăruş, şi

se apur.ă de mâncat din ciorba minunată. 
Văzând îm�ăratul cu câtă poftă mânca flăcăul cior

ba, iar stomahul lui era gol, zise deodată : 
-Fiul meu, dă-mi şi mie de mâncare; adineauri

te-am mintit că nu sunt flămând, adevărul e, că leşin 
aproape de foame. 

Atunci poftim ia loc la masă şi mănân�a spuse Pi
păruş, iar primului ministru. îi trimise vorbă să dea or
din să se tragă toate clopotele căci împăratul a spus 
un adevăr. Iar !\eara când s·au dus la culcare, împăra
tul iar spuse adevărul. 

-Şi acu mă dor oasele după cum am dormit azi
noapte pe scânduri. Pe pernă moale totuşi e mult mai 
plăcut. 

Nu se mai auzea în re edinta domnească decât 
zumzetul clopotelor de bucurie că împăratul a învăţat 

să cunoască ad •varul. lar când peste câteva zile Pipă
ruş ii întrebă : 

A promis ceva Măria Ta, celui e t1 va vindeca ? 
lmpăratul a răspuns : 
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Sigur că am promis, nici mai mult, nici mai puţin 
de zece saci cu aur. 

Imediat a dat ordin să-i masoare lni Pipăruş aurul, 

care fericit şi bucuros dând multum•ita lui Dumnezeu 
pentru norocul care l-a ajuns, s'a întors acasă la el. 

Auzită şi repovestită de 

DOINA TĂMĂŞDAN ci. IV prim Radauti 

Dându-ne vacanta rnare şi având note bune, plrinlii 
mi-au dat voie să mli duc la sat, unc!e Bm doi veri, cu
care ne-am jucai foarte frumos. Aproape jumitâle de
vară ne-am jucai cu verii mei dela Sarinasuf, ducându-ne
la baltl't, t1nde rtăsef\m o bArc� şi ne plimb8m. Odat5
pe cAnd mă plimbttm cu ber...: , erem -ă mă innec, ins&
am evul noroc de un ,)m care m'tt scăpat. ln alte zile,
ne duceam la câmp şi slând aşa, eu spuneam poveşti
frumoas�, pe cnnd ,·i\rul meu, cânta ciin fluer doine şi
alle cânlPcP. 1 lu< ,·,lă em pL :�ot !a Hn sal din apropiere
c.ăltire. ,"...ic;. ?fl fi<. �I �-bi. t•ra un oii văr de-al meu, in
clasa l·a !icculli. El a v1_•n o barcă d,· spori pentru doi
inşi. In fiecare ,., .11.;ryc:um (:u dfrnsut la lacul Razelm,
unde făceam Inu:!. Odftlă după bae, ne-am luat dupl
nişk pescăruşi şi-am mer� la jnsula l-'opina, unde erau
multi pescl'\ri, care mânc.au.

Pescarii, fiind buni ne-au dat şi no11i!\ din borşul lor 
care mi s'a părul ioctrle bur,. 

La inloarcere. am lovit cu praşlict un pescăruş care 
a că7.ul in apă. gpre mal ne·-r1m răsturnat din cauza 
unei {11rtuni. Ce noroc am avut că aveam dUrunele la 
noi! )uoă pvţin lirnp ÎU":"tuna inc:riân<l, ne-am suit iar 
in barcă şi uni ajuns r:-•� �!11'?. la mal. Oe atunci am 
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ln�llal al lnnot ,1 nu·ml mal este frici c'am al al lnaec. 
Seara am plecai cu mama la oraş, unde' am ajuns la 
Ump polriYlt. adie& pe la ora 8 seara. 

MARCOF S. CRISTU el. IV.,. No. l b. 

Cum am petrecut 
vacanţa mare. 

Când ne•a dat, Doamna noastră vacanta mare m· am bucurat 
c'am trecut tn claBa III. Jar pe ziua de 4 Iulie am plecat cu 
nana la Constanta cu maşina. Ce bucurie am că-ml revdd ora• 
şul meu natal şi cdt e de frumos, şi bl11efcicător pentru toatd 
lumea tll timpul verii. Am tnceput să fac băile. Plaja era pll• 
nă de lume venită dl11 toate părtlle. 

Jntr•una din zile ml•n sp11s nana că o să mergem la Curtea 
de Argeş. Cc crcrlc/1. de bucurie m, ştiam ce să fac sd-ml trea• 
că timpul mal repede. Mti duceam s<i mii Joc la prietena mea 
dar şi acolo nu stlit,mm prea mult. /11 fine sosi şi zl11a ple
cărtl. /11 scara de JO Julie ora I I noaptea, am plecat cu trenul 

spre Curtea de Argeş. Ce bucurie aveam, căci nu călătorisem 
cu trenul. /ml pcirea foarte răll că era noaptea şi nu puteam 
să văd localitâtilc pe unde treceam fn goana trenului. Lu ora 
fi dimineaţa am snslt la Rticureşti, iar la ora 7 am plecat. 
Dar lată-ne a}Ull!Jl la Curtea de Argeş, un oraş foarte liniştit 
şi curat. Ne•am dat jos sl ne•am dus la nana Anişoara fiica 
nanei mele bătr<Îne care ne-a primit <�Ll multă bucurie. După 
ce ne-am odlh11it, a doua zi am luat o trfumră şi am 1-,/ecat să 
vizităm oraşul şi Mânăstirea. rcind am ajuns la puartii ne-am 
dat jos. Ce frumousâ şi mâreaţâ Mânii::-rirP ! Zidită de Dom
nul Neagoe Basarab, acolo sunt tnmormuntafl, R�gele Carol I 
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Regina Elisabeta, Regele Ferdinand I şi mormintele Voevozllor. 
M'am inchlllat şi am sărutat moaştele Sftntel Fllofeia. Am 

mal văz�t palatul regal şi multe şi frumoase lucruri a Reginei 
Elisabeta. Am văzut multe de tot, dar nu le pot scrie toate. 

După o :;ăptămână n�-am retntors la Constanta. M' am 
odihnit şi am tnceput să fac Iar băl. Am fost la 1echlrghtol 
sta/lune balneară. am vizitat Mamaia. Ce de lume era la bdl 
şl ce frumos! Am avut o vaca11fă frumoasă cum nu m'am �
teptat. Nana mea m·a tngrijlt la fel ca şi mama mea, tncât 
n"am simţit dorul de acasă. Zilele ml-au trecut tare repede I

Pe ziua de JO Septembrie m'a:11 ref11tors la 1ulcea. Ce bucurie 
am că se deschide şcoala, căci am dorit colegele la fel şi pe 
Doamna mea. 

APETROAIA ANIŞOARA el. III-a No. 4 f. 
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O călăt<>rie. 

Cftnd eram în clasa li-a, în vacanţa mare, împreuni cu 
mămica m'am dus in comuna Mnluri, din judeţul R. Sarat, la 
matuşa Tinca. 

Dela Tulcea, ne-am dus 
cu vaporul pftn ă la Ga
laţi. Cătam mers cu va

porul, de ambe le părţi 
ale Dunărei, am văzut 
numai sălcii inverzite şi 
malurile joase 1i nisipoa-
se. Vaporul s'a o

_�_rit
. 

la Lz..5.:i-=--:-az 
Isaccea, unde copm vin-

., 

. 

deau pere. Deaid ne-am oprit J,, or�.şrlul R r!i, port basarabean. 
După puţin timp, vapoMI sos ştc în p0rtul GalJţi, care este foar
te irumos, cu multe vapoarl' care vin şi plea ă, unele spre 
Brăila. altele sp,e Sulina, şi altele sprP. Vâlcov. 

Oraşul Galaţi c foarte 11rnrc'. Pr mal erau mnşini şi trăsuri 
cari aşteptau pc1sagNii. 

Noi ne-am dus la gară cu o 111.:1:_;i11, . La or:, 7 dimineaţa, 
ne-am dus cu trenul la j.!ilra l li111ul- '011, < lic. /\ceastă gară. 
este în câmp şi în jurul ei cttlcva casc şi doui'l prăvălii. Aici

ne aştepta vi'lrul meu Jt-nică, cu o căruţ�. lmcdi<tt. ne-am suit 
in căruţă şi am plece t pc un drum, ca\·c ne-a dus intr'o p�du

re frumoasă. Pădurea era numai de s1-!jari, incr.rcati cu ghin
dtl. Cum am ie:-;it din pldure, se deschidea în foţ;:i. noastră, 
podu l de fier dela Nămoloasa. Jenid1 mi-; spus că poet.ul a fost 
r efăcut după războiu, jumătate de Români şi jumătate de Nemţi. 
Pe pod am trecut cu căruţa încet. Oarnc1:ii mer�eau pe mar

ginele podului Lare c p�zit de soldaţi. De aici, după un ccJs 
de drum, am ajuns la Maluri. o comuntl pc dreapta Siretului. 
Aici mătuşa Tinca are gospodărie frumoasl:1, unde am petrecut 
3 săptămani din vncanţ!. 

A.URELI� OBREJA 
el. V No. 2 f, 
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Cu căciula pe- o ureche 

Şi cu guru pe caval, 

Eu doinesc eternul cântec, 
Rezemat de bolovan. 

Sunt cioban, bătut de vânturi, 

Lins de ploi şi ars de soare. 
Sunt copilul din pddure 

Plină, toalâ de n1ioare. 

An1 necazuri? Ani o n1ie, 

Dar când ele n1ă cuprind, 

Cânl din fluier şi din frunză 
Şi pe ioc eu n1i le sting. 

Iar când dorul mă ajunge 

Scol acela ş fluer drag, 
Şi zic doina care plânge 

i plâng frunzele pe fag. 

Nicolae D. Marin 

,. Fii st jar, să creşti În Lnt'1ri, 

Nu inuit şi slab, un plop ... 

G. COŞBUC

„ Trebue s ă lucr�zi c u m 
voef-ti ca să lucrezi c u m 

trebuc•. 

ZACHARIALE 
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Gândeşte-te oO 
şi desleagă şi tu un joc: 

I I I I I I I I ce apă se poate scrie aici

obiect al şcolarului. 

ea ne'a arată timpul. 

cu el se cară făn. 

metal scump: 

strig!t ue bucurie 

trăeşte în apă. 

Onit� P. Emil el. IV-a No. 1 u. 

Prefaceţi aeest triunghiu 
in 4 pl\rţi. 

Marcof S. Cristu d 1 V -a No. 1 b. 
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Câţiva din colaboratorii şi colaboratoarele 
rev;stei „COPILUL DOBROGEAN". 
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\ --

,i1ilicli iancule ·cu 

elev d. \ -a lircu 

/\/ar/oara J\lateiescu 

el vă li eu 

Cristu S. Marco/ 
elev ci. IV-a No. 1 b. 

Vasilicâ Caicandl 

elev ci. lV-a No. 1 b. 

r. 
.,,,,. 

, .... .. 
\4 : ,� .. 
.. . �- f: . 

�' --

Const. A.(11iiutu 
elev. el. IV-a �.Jo. 1 b. 

Vârcouici Siluia 
elevi iiceu 
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