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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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❖-=-❖ Scrisoare către Moş Crăciun. ·� �

Anul ăsta �foş Crckiune 
Te-aşteptăm ca s<i 11e vii 
Cu gogoşi, cu iurt,i dulce 
Şi haine pentru copii. 

Te-aşteptăm şi anul ăsta 
Şi-ai să vii; orice ai spune 
Să le-aduci la tnti şcolarii 
Notele,-ştii-câi mai bu,,e ! 

Căci s'au străduit copiii 
S<i Înveţe cât mai bine 
Fiecare şi-a pus gândul 
Să nu ii întreacă nime'. 

Şi arum, de u11 te superi, 
Iţi mai fac o rugămintr, 
Pc> car<> s'o ai ln seamă 
lncă de-acum, din 'nainte: 

Fă cărări din casă 'n casă, 
ln ajunul Tău Prea Sfinte 
Su poată umbla copiii 
Pe la oameni cu colinde. 

Ne-am carn săturat o Doamne, 
De-atâtea ploi cu zăpadă 
Mi se uaetă copiii, 
Că nu pot umbla pe stradă. 

M'au rugat sd-ţl scriu acestea 
Eu i{i scriu căci te ţfiu bun. 
Şi acum ..... La revedere 
J\,lult iubite J\1oş Crăciun ! 

JENlCA-Lascăr l(ataral. 
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Un Crăciun frumos. 

Ero noapte. Ful9i albi se aşezau unul peste allul. 
acoperind întreg p:imftntul. Ln ora ace�a târzie doar 
cftte un câine mai Iii I ra prelung in vis, sau sperie I de 
umbra lui. E ejunul Crăciunului. Toti copiii vfid în vis 
un Moş Crăciun imbălrânit de eni, cu un yom şi un 
sac cu juclhii in spate. Şi eu visam. Când visul meu

era mai frumos, nud t1fari\ nişte clopotei şi pe cineva 
b5tând în uşl\. Mă scol. Nimeni. E întuneric O se-ol 

pe mama. Mama se scoelă, aprinde lampa şi desC'hid E>

uşa. Cu poşi greoi de om bătrân Moş Crăciun, intră 
în cosft scuturându· se de zllpodtt cea albă şi sclipitoare. 
Se aşează jos, mângâindu-şi b1uba albă şi stufoBsli.
Buzele ii erau roşii ca cireşe!e coepte de Meiu. De 
bucurie, încep să cânt cântece de Crăciun, ca sft-i fee 
pl&cere lui Moş Crliciun. Pe urmft em stal cu el de 
vorbft şi băgniu de seamă că vorben gros. poete p�ntrucă

rlicise pe drum. Apoi i·am muliumil pentru darurile ce 
mi le dliduse. A cf'lua zi am chemai la mine pe 1oli 
prietenii mei căr0ra nu le dăduse Moş Crăciun nimic,
şi am mâncat toate portocalele, bomboanele şi toi ce 
era de mâr,cat. Apoi ne· am jucat cu jucftriile, dar 
mama după vreo ➔ c�asu ri. le-a blSgat in garderob, 
unde se văd şi a ·t�z.i.

MIHAIL VLAOl.\11H !\I. MORAHL 

ci. IV-a �cual.1 ele aplicatic-Constan�a

====================--------

Re11ista ,.Copilul Dobrogean" nrează 1nicilvr si

murilor cititori. cu ocazia Sfintelor snrbăfori, �<'in{daf(', 

noroc şi anire ! 
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Crăc1 ... .-.-..1� 
.

Nu ştiu dacă pe alţii it atrage atât de mult casa părlntea
aoă. satul şl locurile unde şi-au petrecut primii ani al copilăriei. 
Eu tnllă niciodată nu simt fli sufletul meu o voioşie şl o mul
t,unln mal mare. decât atunci câ11d sunt acasă. cu părilllli mei. 
ŞI anul trecut Crdciunul a fost vesel. tmbelşugat, voios cu fra-
111 mel care Bllllt tot atât de bunt, totuşi o rază de tristeţe tncă 
licărea tn aufletul meu. Era gândul la cei de acasă. la prie
tenele mele rdmaae acolo şi mal ales la obiceiurile, care pe a
colo par•cd · aunt altfel •..•. 

ln ajunul Crăciunului, tn bucătăria plină de miros de tot 
felul de mirodenii. pe care mama le inlrebui11/a acum mal mult 
ca tntotdeaw,a, coceam pe plita sobei tartele, care tnseanmă 
BC#,,ll� Domnului, pregăUte apoi cu miere de albine şi cu nuci. 
Nl,ralc nu ml se părea mal bun ca turtele pe care părintele Au
rel le blagoBlooea şi le gusta, aducând mamei laude de felul 
cum aunt făcute. 

_ -.Cucow,ă loană. spunea părintele mamei, nlcăerl nu gust 
turtele. dar ştiu că dumneata le fuci preu bune şi nu pot liă-ml 
lnfr4nez pofta•, 

Asta se petrecea de ani multi. 11e spunea mamn. 
1rdgea părintele şi un pahar de vin, ne ura sărbătorile cu 

bine ,1 pleca greoiu 1t obosit. 
Nam simţit această bucurie alei şl nici nu se fac turte 

prin aceste locuri. Casa noastră era mereu un du•te, vino şi 
mă rugam mereu de mama: ,,Primeşte-i mamă şi pe ăştia»' 

Vaadlca, capul de purcel impodobit cu panglici şi cu be
teală aşezat pe o tablă frumoasă, căruia ţiganul Mărgean tl 

cânta cântece de ani de zile, in 
ziua de anul nou, tl purta tn 
fiecare casă din sat ! ... 

Măştile, baba şi UllChiaşul ca
re fugeau după noi prin târg, ca 
să le dăm bani. Capra cu măş• 
tile ţigăneşti le aşteptam, scu
lârzdu•mă dimineaţă de tot, mă 

tmbrăcam şl leşeam tn stradă cu cârdul de fete. ln seara anu• 
Iul nou surorile mele se mascau. Viza ţigancă, tşl punea plete 
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cu bănuţi, lua o tingire şi pleca la spoit. Lua cărţile de ghi
cit şi muream de rtls de nebuniile ce le Bpunea. Fratele meu. 
ţlpan lăutar, �u pălărie tare şi haină despleată la apate 1tla 
ad cc2nte din vioară ! 

Jurat că e vreun lăutar mal fercheş. Cea/altd IIOrd • tn
braca şi ea tlgăne:;te şi lua o cobză de ţinea hangul. Plttam 
apoi cu toţii pe la rude şi colo stal, colo stal, ne trezlam cd e 
dimineaţa I la ornş te simţi mal stingher, parcă-l mal paţlnd 
libertate. Acolo tot satul era al meu. Şt anul trecut Moş Cr6-
ctun a fost darnic şl tmbelşugat pentru mine. ca şi tn toţi anti. 
Am râs, am glumit, tnsă nimic dtn aceste oblceurl, care erau 
totul pentru mine la vacanta Grăciunulul ! A fost primul Crd• 
clun pe care nu l-am sărbătorit tn satul meu şi nu credeam 
niciodată că ar putea să fle mal urtt ca pe la noi. ŞI aici 
aunt măşti şi aici se spune plugul şi se umblă cu pocnitori de 
biciu tmt spunea fratele meu. N' a avut tnsă farmecul şi voio
şia pe care o simţeam acasă. Cred că tntotdecwna o sd almt a• 
cP-astă tristeţe departe de satul meu, pentrucă şi fra�le 
meu tl vâd că vorbeste de acasă, de oamenii şi obiceiurile df11'e 
acolo parcă cu părere de rliu şi ce plăcllt tl este sci vorbească 
dapre tntâmplcirlle de acolo! ... 

PETRACHE ZOE ci. Jll�a L. P. I. 

Scrisoare către Moş Crlciun I 

Iubite !vloş Crăciun, 

Ţ e aştep să vii, să-mi aduci jucării căci aşa mi-a promis
mămica. 

-. Dacă eşti cuminte voiu vorbi cu Moş Crăciun slt•\i adu
cil jucării". 

De atunci. au trecut săptămâni şi luni asculttlnd pe mimica 

şi tăticul, nşteptând •.... 
Cand vii, să-mi aduci cărţi frumoase şi revista .Copilul 

Dobrogean" 
Te aştept cu nerăbdare 

Radu Clurlleenu 

N. R. 

ci. ll•a pr. b.-Bucureştl

Moş Crăciun locuintl departe, Ha<lucu ra sfi fie l!igur ca moşul va 
primi !Crlsottrea, a facut-o mai înainte ! 
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Craci unul. 

La 25 Decembrie este o stlrbătoare mare numită

Naşterea Domnului Iisus Hristos. 

Părintii n o ş t r i 
care sunt mai bo
g-ati rac câte un 
pom de Crăciun cu 
jucării si cu tot fe
lul de bunătati. 

De Crăciur �  ba

etii umblă cu co
lindul. Tot in sea
ra aceia, vine şi 
Moş Crăciun cu 
l>arb2J albă scobo

rand din cer plin de zăpada. Când pleacă el, ia juca
căriile ingerilor şi ie aduce copiilor care sunt cuminti. 
Copiii fac câte o scrisoare cătr� ·Moş Crăciun. Ei o pun 
la fereastră iar cânc! vine moşneagul, o ia şi o pune în 
traistă. Copiii când se scoală, nu o mai găsesc la fe

reastră, dar in locul scrisorii gase3c păpuşi şi alte 
jucării. 

STOIAN ELENA ci. IV-a No. 4 r. Tulcea

Lui Moş Crăciun. 

/\luf;, Crăciun<>, mult iuhit, 
1\/u�nl ,w�lru cel dorii .' 

De un an tu ai plec(J/, 

Lumea 'ntreagă ai colindat 
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Jn seara dinsprP Crnriun 

Moşneyutul nostru bun, 
Pe la noi iar vei susi, 
Daruri rnulte a îrnpărli. 

La boga/i şi la săraci, 

Tu pe toJi vrei. să-i în1paci 
Deaceea te-aşteptam 
Şi cale bună iii urdm ! 

Teodor A. Marin 
el. IV-a pr.-Caralhll 

�-oş Crăciun. 

Se apropie Crăciunul. Toti copiii aştepta cu ne
răbdare pP Moş Crr,riun. = ,;1 f PI crt şi ei, r1ştept zăpada 
iernii şi pomul de Crărhm Împodobit cu fel de fel de 

jucarii. Cu toatP a:;tea însă, mai sunt două luni de car
te. ln acest timp, trebuie să ne silim spre c1 lua note 
bune. Aceste două luni, de învăţătură, trec repede. In 
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vacanta Craciunului ne vom juca, im· de sărbători, ne 
vom duce cu sorcova şi steaua-p1acerea tuturor co
piilor. Uuptt Bobotează începe iar şcoal;i, unde din nou 
trebuie să ne silim şi să învăţăm pentru a trece cu bi

ne clasa. 

N. R. 

CIURILEANU RUXANDRA el. IV-a pr. f. 
şcoala „cuibul cu b:uza:o-Bucureşti 

Compunerea a Jo t facuta cu doua luni inain!e. 

Moş Crăciun. 
ln 11oaptea sfântă a Crăciunu/ul, copiii aşteaptă cu mare 

nerăbdare, pe moşul cel sfânt şi bun, ca să le aducă Jucdrll şi 
Jtfoş Crăciun, nu uită niciodată. pe copiii cuminţi şi sl!ftort. ln 
noaptea sfântă, Moş Crăciun tşt părăseşte palatul lut din tnal
tul cerului şi imbrăcat ca pentru drum, cu halllă lungă şi cu 
cliciulă de blană, vine pe pământ, iar copiii ii cântă bucuroşi: 

Moş Crăciun, cu plete dalbe, 
A sosit, de prin nămeţi, 
Şi aduce, daruri multe 
Pe La fete şi băeţl I 
Moş Crăciun, /tfoş Crăciun ! 

Moş Crăciun, nu uită niciodată să-şi ia sacul Lui cu ju
,·,irii : şi cc de mai jucării, are moşul ln el: pă11uşi pentru fete, 
câluşei de lemn, trâmbiţe, maşini, soldaţi de plumb, pentru băe
faşi, Iar pentru şcolari are tn sacul lut, ştiţi ce? ... cărţi multe 
şi frumoase. numai cu poveşti şi Istorioare frumoase şi mat are 
ceva, Moş Crăciun tn sacul lui. cărora li e drag 1colarilor să 
citească, are ... revista •Cupilu! Dobrogean». 

Cu toate însă. că afară ninge cu mii. de fulgi albi. iar ză
pacla impodobeşte drumurile, Moş Crăciun nu se opreşte şi mer
ge, merge, c!in ca;:;/i f11 casă. unde sunt copiii cuminti, intră 
inâuntru şi Ic dă judirii, iar când ;sacul ::;', golit. Jlrfoş Crăc/._m 
se lntoarcc iarăşi fn µalatul lui clin cer, de uncie priveşte pe 
pământ, cum copiii se bucură că au primit daruri frumoase, 
cărţi şi altele. 

NICU ANGHELESCU, d. IV*a pr. 
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IARNA 

A trecut bogata toamna. ln Io ul ei a enit pus

tietoarea iarna. Ea \in • trei luni : Decembrie, Ianua
rie şi Februarie. Suntem la fncPpulul iernii. Ec1 PSt 
foarte friguroasă, pentrucâ soar I, incalz�şt prea pu
ţin. Acum e zăpada afara şi zapdda formcdza un co
vor alb. Iarna e tot pustie, pentruca nu mai auzi ciri
pitul gingaş al pă arelt!lt>r. Nu mai vezi florile care 
îţi împodobea gradinita din fata cast>i. Nop\ile sunt 
mari, iar zilele sunt mici. Tot iarna apele inghiată şi 
nu mai trer, vapoarele. Iarna sărbatorim naşter •a Dom
nului Iisus Hristos, la Craciun, când vine la copii bunul 
Moş Crăciun şi le aduce jucarii, iar la şcolari şi şcolâ
rite le aduce câte un ghiozdc1n cu tot ce le trebue p••n· 
tru şcoala. 

I 
I 

I 1, I ( 

I •\ , 
. ,, , : ' I' 
,, 

) 

; ' 
! ,';

Pe zapadă se dau copiii cu săniile şi p«tinele, dar 
numai:cei,săraci şi cei torfani stau în casă necăjiţi. 
Oei aceia trebue să-i ajutăm pe ::op iii săraci şi orfani. 

UHEORGIIE 'TAVHULA 
cl.�lll-a No. 4 fete
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Ajunul Crăciunului. 
--·--

Azi ojunul de C,-ăci1111. ce viei, zi atât de ,nare, 
Lurtt� 11,ul/(i trcee •,, zor. S(' grăbeşte /iecare. 
Trec tn.isuri. cilrufe 11111/le şi 111uşi11i lot claxo11{u1d, 
Vdrizdtori ce-şi strigă 11,arfu. fiecare şi 'nfr"un gdnd, 
O<ildgle it1{t>rnală, căci, aşa-i de s(}rb<Jtori. 
Pregdtire. treabă 111ultă, din noapte şi până·,, zori. 

Chiar şi Nicu, ar Nn,ea Guţă, el s·a pregătit de zor,

$a 'nvăfat llli co/i1,c/ 111are, ca să-l cânte 'n �or. 
A rnuncit bietul băiat. două zile cu n1ult spor: 
Patru strofe junuitate, n11 le ·11ueti aşa uşor. 
Trei, le ştie pe deasupra, restul le-o cânta in cor, 
Mi se par". cu Gheorghe-al Sandei şi cu Mateiaş Nicoard. 
Toţi elevi sârgui/ori, din a treia clas' prin1ard. 

Dar acuma s'a ·noptat, s'a aprins şi lan1pa in casă; 
Nicu-a repetat de zor, dar<i gândul ce-l apasd 
L'a furat din repPlat şi gdudPşte dacd Sandu ... 
Şi MfllPi l-ar fi uitat. ce sd {aed el sdracu ? .•. 
Sd n11 mearg<l cu colindul. 1111 se poale ana, zdu ! 
Dară las! Va veni râ,,dul s<i răzbune şi mai rau.

Dar tleutlată fericirea, i-a b,Uut uşor În gean, : 
Era Sunc/11 şi Mut,,;. .. Ah ! d<' când. ii aşteptam !• ... 
S'u '111br,1cul pe f11y,; '11dul,i •. -.;d nu fie aşteptat: 
l\,fu11u1 i arunj<1t fularul, t<.la un clopot i•u dat. 
A 1•şit pe 11r1nă 'n slraclci ... ii., ce bucuriP 'n Pi! ... 
Ş'au ţ>lecal ca să colinde, Nicu, Sandu şi Malei .•••• 

C. V. C.-Constariţa
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O intâmplare de Crăciun. 

Afară era frig şi ningea tare. Eu statean, lângă 
bunica cu capul in poala ei şi ascultam poveştile ace
lea aşa de duioase. 

Cum stateam aşa, cu gândul dus ln al!e parţi, au
zii un glas gros venind din spre uşa. 

Mă sculaiu repede şi deschisei uşa. Vazui un moş 
bătrân cu un sac tn spate plin de jucării, cărţi frumoa
se şi bomboane. Cum intră în casa, se aşeaza lcinga 
sobă şi întreabă pe bunica dacă am fost cuminte in 
in timpul acesta. Bunica ii spune că am fost cuminte 
şi silitor. După ce isprăvi bunica, văd �ă mo�ul dâ 
jos sacul din spate şi scoase de acolo o . tect, mai mul
te cărţi şi bomboane. Imediat ce pleca, ma îmbrăcab 
gros ca sa nu• mi fie frig şi mă duse sa eh m băetii 
cu steaua. 

_,.. Timp de o oră am um
\...�,=:,�� blat prin vecini şi deahia 

m ! f! am gă�it vreo l-3 bc.eti.
n. Apoi am plerat şi am co-

.... ..._ lindiit vreo 5 6 ore şi ial a 
că ne pun , necuratul . ă 
intrăm intr'o curlt.>. lnce
pem noi sa rântăm, dar 
iată cn iese un om urmi'lt 
de trei dulai mari, şi vad 
că-i " muţ::\ spre noi. Eu 
�i înca doi ha0ti am tugit, 
dar al treilea, cnre ii che• 
rna Ion, nu ştiu cum a fit• 
cut de a căzut ..,i 1-a prins 
omul ar,ela. Dupti c-e îl 
prinse, ii bttu şi ii d •t" 
apoi drumul. A doua zi 

ii întâlnii şa 1m1 spuse ca n'o să mei meargă în vir\ţa 
lui cu steaur1. Aceasta a fo t întâmplarea iubiţi prieteni. 

TOPCIU D. VIRGIL, ci. IV-a pr. No. 1 b. Tulcea 
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O intâmplare de Crăciun 
Acum doi ani după ce ni s'o dat vacanta de Crl

clun, am luai sania şi m'am dus slii mii dau. CAnd am 
ajuns in vale, mi-am liisat sania ios şi m'am dus pini 
la poarta noastră. Olteanu, care se dlidea şi el cu sania 
cum venea cu fortă, îmi făcu ăniuta praf. lncepui eu 
al ml rlslesc la el dar eu eram de vină cA am lisat-o 
acolo. Aceasta oii s·a inhimplat in ziua de 24 Decem

brie 1934. 
AHVA ITOPOL CEZAR 

I. IV-a pr. No. 1 b.-Tulcea

IARNA. 

S' a dus toamna cea bogate şi in locul ei a venit
iarna cea albă şi friguroasă. 

Odall cu venirP.a acestui anotimp, pftmânlul şi tot 

ce e pe el se imbrodi hlr'o mantie alb5 de 7.ăpadl. 
Ce bucuroşi sunt copiii când vlid ci\zând fulgii cei mari 
care se aşeazA, uşor, uşor, formând un strai de zl
;>adl foarte afânat. Câte bu,.:urie e alund pe ei, când se 
gândesc că se vor da cu săniuta şi şi v·cr fnce oameni 
de zăpadă. 

lnsă cea mai mAre hlicurie r care o poote aduce 
iarna copiilor, e ră 0deli\ cu vPnirca ei, vine şi bunul 
Moş CrAdun. La ac� .sin mnrc sorb�toare loalli lumea 

se bucură, cliici in ec"a,-tă 1.i s'a nliscut cândva Iisus. 
Nici o urm1\ de intrislar(" nu ,·e<le în această zi pe 
fetele oamenilor şi a n)piilor. urnei copiii săraci şi 
orfani nu se pot bucura <ie oceasll\ sărhftto11re. 

Aceştia prives..; Ir; 'li cum pământul se imbrocl in
tr'un strat de zlipadă din ce În ce mai gros şi cum 
limpul se răceşte din zi, in zi. Iarna tine trei luni: De• 
cembrie, Ianuarie şi Februe rie, care este şi c�a �oi

geroasa. 
PlNTILlE CHIŢA, ci. V-a No. ,& fetş 
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O lnlftmplare. 
Compunere liberă. 

At1asen1, că intr'o noapte de iarnă, DunArea in
ghetase tun, din cauza gerului ce fusese. Dimineaţa am 
şi plecat impreună cu câUva prieteni, să ne dăm ca
siniile pe Dunăre. sa ne fi dat cu săniile vreo doua 
ore, mie unul mi se fâcuse foame. Le-am propus pri
etenilor mei să meargă acasa. Dar ce să vezi!! ln ace3 
zi, fusese cald şi pJacutul soare pentru noi, în aşa zi 
de bucurie, desghetasl! apa pe lânga mal. Mergeam cu 
totii spre mal, parca mer�eam pe o răcitură, aşa 
tremura şi se lă ·a ghiata c-u noi. La mal, când să 
sar apa, ce se desghetase, din greşală am sarit, drept 
ln apă. Nu rn'arn înecat, fiind ·ii apa ou era aşa adâncă. 

Uupa cum vă inchipuiti, spaima imi era mare clin 
cauza apei reci. Am rugat pe prietenii mei, a-mi da 
rnâna să ies d;n apă. Când rn'am văzut pe mal. am 
rupt-o la fugă. Era ora 12, când am ejuns acasă şi pă
rintii mei mâncau. Când n1'au văzut, bucuria lor n·a 
fost tor.mai mare, ud cum eram. Mama şi-a făcut cruce. 

Apoi lata, ce mi-a făcut, cred că ati ghicit. Sunt doi 
ani de atunci şi când mi-aduc aminte ce-am păţit, 
mi-a pierit pofta de-a mă mai da cu sania pe Dunăr�.

POPA I. ION, I. III-a pr.-Caslmcea 

O intâmplare de Crăciun. 

Era Iarna. Eu şi cu 11erişorul meu, fll Ajunul Crăciun11lul 
ne-am du:; cu coline/ul. Cum 1m•rar•a,11 pe drum, ne-am f1,td/11lt 
cu nl1te briett. Băetii acew 11e-a cerut ca sâ le dăm bani. Noi 
atunci, ce să /acem? lată cei vedem că uifl alţii şi :;'au apu• 

cat la vorbă cu el. 
Alunel am profitat de ocazie şi am fugit. Ei ne-au vă• 

cut că am fugit, au alergat clupă noi, dar noi ne-am a��una. 
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După un timp ieşind de acolo şi uăzcînd că au dlspiirut. 

am plecat mal departe, să colindcim. 

Am colindat ce am colindat, dar uăzcind cei se făcuse sea• 
ra tarzlu, am plecat acasă. Când am ajuns acasă, banii l-am 
lmpărflt tn două. Apoi am pouestit p<irinfllor ce am păţit. 

Acestea ni s'a tntâmplat anul trecut de Cr<iclun, umbldnd 

cu colindul. 
ONIŢA P. EMIL ci. IV No. I-Tulcea 

I ARN A. 

S' a dus toamna cea bogală. ln locul ei, a venit

iarna. ZUele s'au scurtat mull. ln schimb, noptile sunt 
lungi şi friguroase. Cerul se acoperă rnai totdeauna 
cu nori; iar Moş Crivăt suflă cu putere. Din calea lui, 
toate plslrile fug infrigurate care pe unde pot. latli c� 
ninge. Fulgii de 7.�padă, desprinşi din r.ori, plulesr. in 

aer ca nişte frumoşi fluturaşi albi. Ei acoperă plimAnlul, 

c• o pituri groasli de omăt proesplil. Bucuria copiilor ! 

Cum zimbeşte pulin so8rele, unul nu mei rămâne fn 
casl. Ies cu totii prin curli şi pe slrăzi. Aci, et· fac 
oameni de ziipadli, se luptă intre ei cu bulgliri, ori a
leergl la sAniuş. Copiii sunt aşa de iOioşi, co şi pti-· 

mlYara. Seara însă, ei se strâng pe lângă sobA şi 

ascultl poveşti. ln acesl anotimp a I iernii sunt multe 
11lrbltori frumoase şi obiceiuri, pe care le aştept cu 
mare nerAbdare. 

LUN 1l PAL1LINJ\. ci. VI Nr. 4 L 

De Crăciun. 

Toli creşlinii de Crl\ciun serbează Naşterea Dom· 
nului Iisus Hrislos. Ei se bucură că a venit o sftrbft·

toare aşa de mare şi o serbează. Dar şi copii se hu• 
euri de ceva. Ei se bucurii di vine Moş Crftciun şi 
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le-aduce jucArii frumoase. 
Crlclun le aduce jucării, dar 
aduce nimic. Şi mie aş vrea 
aduci o carie de poveşti, el\ 
�a. sl-ml aduc aminte de el.

dela Moş Cr5ciun.

M 

La cei cuminU, Moş 
la cei obraznici nu le

ce Moş CrAciun sl-mi 
alunei când voiu cili din 
Aceasta esle dorinta mea

A ELENA, ci. III-a No. -1 f. 

I A. R NA. 

Oupl sfârşitul imbclşugalului anolimp Toamna, vine 
şi geroasa larnA. Odat1' cu so irea ei, incep a cade 
stelulele albe de zlpndft acoperind plmântul. Cerul e 
lnclrcat de nori cenuşii. Copiii se bucuri cAnd ninge.

Vrlbiutele şi celilalle pisări, care au rlmas în
larl, se ascund prin cuiburi zgribulite de frig. Pe dea
lurile cele mai inalle vezi cârduri de cllpii cu sftnlutele. 

Cei mai mari se dau cu paîinile. Toli rac haz când 
cade c&le unul, sau se rRstoarno vreo sanie. Unii din 
el fac oameni de zăpodă, iar altii se bat cu bulglrl. 

C<?pili slraci şi părintii ac slora nu se bucura, ci 
se tntristeazl, clei n'au hrdnă, imbrlk6minle şi nimeni

nu le aduce nici o bucurie. Odată cu sosirea iernei 
�lnţ şi Crlciunul. Cei cu dare de mânii fac pom de
Crlciun, iar Moş Criciun le incarcli cu felurite juclrli
frumoase. Unora din copiii, Moş Crăciun le pune la
clpltA! juclrii, iar altora le p· n in pantofi, ghete sau
şoşoni. Noi oşleptăm c11 mare 11e1 ăbdare Cr�ciunul, 
clei odată cu so5)irefl lui sunt muH obiceiuri frumoase 
care ne eminlesc de naşterea Mântuitorului Iisus 
Hristos. 

cc:::· -,s: 

UOGACIEV MARIA, ci. VI-a Nr. 4 f. 

---- - - -·�-:c:..-�-

Cine munceşte şi nu gândc-.._ t >, µuţin sporeşte.
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HA.ZURI. 

Un tnncir a spart 111l g<',U1l n1are la o vitrlnd. 
O ia r<>pede la fug<i �d nu-l prind{; cineva. Un ser
uent il i11fre/J<i : 

-
,. 

Unde fugi aşa, băif>te ?" 
- .. A,n spart "" gea,n şi dau fuga s'aduc ba-

nii să-l pl<ifesr !" răspunde tânărt;l continuându-şi fuga. 

lnvAtAtorul: 

- ,. lonescule, să-mi spui tu, pentru ce coco,ul 
irzchide ochii atunci când cântă ?•

Ionescu: 
- ,, Păi, ca s'arate cd ştie cântecul pe din'afa• 

ră, domnule Învăţător." 

lnfr'un joc trimis de un oarecare elev, pentru 
„pagina jocurilor" la „Copilul Dobrogean", - numele 
elevului nu il niai spun, e dea;uns s!'! ştiţi că e, mi se

pare in clasa IV- a primară - găsesc următorul lucru· 
ne cerea acel elev să găsin1 un nunie de "insectă IA. Şi 
ştiţi care e acea insectă ? Ne-o spi.ne tot elevul mai 
jos: şarpele. Noi până acuma nu am ştiut că fiorosul 
şarpe Boa şi şarpele cu clopoţei sunt nişte gângănii 
de insecf P ! Nici chiar acum nu putem crede. Deci 
acel elev ar trebui să-şi schimbe părerea că şarpele e 
o insectă.
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ln alt joc an, găsii ceva ase111ănălor. Elevul 
B. E. din şcoala f}rimară, e prin ci. J V nii se pare, 
ne spune cd "os• in�em11ează "niâncare de câine•. 
Vede/I voi, copii: prin "mâncare de câine• s'ar lnţelege 
o mdncare gdtită din câine, dar nici de-curn o mâncare
pentru câine. Nu-i aşa ?

Eu vă rog să vă i11lrebaţi şi voi ce inl4emnează 
.mdncare de câine? "' Ştiam despre mâncare de iPpure 
sau de raci, dar „n1âncare de câine?" 

Dacd aduni un câine şi o pisicii ce do ? 
Rdspunde/i la hazuri! 

-Cu cine s'a lupfaf Mircea la Rol'i11e?
- Cu Fulgerul !

G h i c i t o r i. 

Ta11d11loaica ar<' rnere. 
Tanduloi vine f,i cere. 
Tanduloaica nu se 'ndur(i, 
Tanduloi vine şi fură : 

Ohici? 

Ciru' merge 
Stând />e lor? 

Ude- o, nu-i ! 
Ghici cine-i? 

Doan111a are un cerc�lu.'5 
Pâstrânda-L intr' tln cău:; ? 

LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI! 

Anul ce vine, să aducă mult noroc celor necă
jiţi. mai multă lumină celor întunecaţi, dreptate la 
la cei nedreptăţiţi, gânduri bune la cei mari, milă 
pentru cei nenorociţi, sănătate la toată lumea, spor 
şi noroc la intreg neamul românesc. 
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IARNA. 

Iarna· este un anotimp rece. In toate plrUle este 
zlpadl. Iarna, oamenii nu pot sl se duci cu clrute
Je. ci trebue sft se ducii cu slnille. CAie odatft zApa-

da cade pânli la genunchii oamenilor. Iarna ferestrele 
înghiatft şi fac flori de ghiaUL 

ln anotimpul acesta vine şi o sărbl.Uoare foarte 
mare anume: Naşterea lui Iisus Hristos sau Crăciunul. 

Inspre Crăciun seara vine la copiii care ascultă, 
Moş Crădun cu barbe albă şi le aduce jucării. Dar 
copiilor care nu ascultă, moşul nu le aduce nimic, fiind
cli dârtsul ştie cine ascultă şi cine nu ascultă. Co
pii care ascullă, dimineata când se scoală se uit� cu 
mare bucurie la lucrurile aduse de 1'1oş Crăciun. 

nuD CA \.". ACHILINA 

d. 111-a �c. 10. -I fete-Tulcea

IARNA 

S' a dus toamna cea bogată. In locul ei a venit
iarna. Iarna este un anotimp rece, care ţine trei luni 
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şi anume; Decerţ1bri�, lariqarie fi f:ebrqarie
t
· ,Pomii 

sunt scuturată de fru�e � împodobiţi cu &Qlluri ,d� ai•- - ·  :.... .. > li, 

• ' ► padă. Iarna stăm mai mult pe 14agA. sobl. afar4 nin-
ge liniştit şi oâmenii se plimba cu săniile. Copiii se dau 
cu săniuţele. Cei care sunt îmbrăcaţi bine. se dau de•a
berbeleacul pe ghiată şi fac mare haz. La 25 Decen1• 
brit· avem Crăciunul. Cea mai mare bu�urie a copiilor
est la Criiciun, că umbla cu colindul şi steaua, cân
tând cântece frumoase de stea. Crăciunul nr� nminte
ştc n�ştPrea Domnului Iisus Hristos în P Jca <'Ca atacă.
Mi•.· imi plac sărbatorile Crăciunului şi l aştept u ne-
1;1bdar:...•. 

IARNA. 

PARFENE �1ARIA 

el. III-n Nn. ,I t te 

Nici nu s·a terminat biu 0 căden.:c.1 frunzelor r�ginite 
şi câmpul a început sa se imbra.;e în hdina cea albă 
şi frumoasa. ln zilele de iarnc'l, pământul este înghetat. 
Cerul ste acoperit cu nori cenuşii din care vezi ade
seori căzând stelute albe care unindu-se la un loc for
mează strr1turi de zâpada. Zăpada este foarte folosţtoare 
sen1ănătu1Hor fiincdă le feresc de înghet şi ger. Pomii 
au rămas şi e; goi, dar când ningf". pe ramurile lor se 
formează nişte lumânări de gheata. Ce frumoşi sunt
atunci! Păsările cc'\lătoare au plecat de mult, au mai 
rămas cele iocalnice ca: vri!biile, ciorile şi altele. dar 
şi acestea stau zgribulite şi posomorite pe la dosuri. 
Ce n1ult e dorita iarna de noi copu1 pE":ntrucă 
incep jocurile de iarnă ca: datul cu săniută, facerea 
oamenilor de zapada, patinajul_ şi uJtele. Câte odată se 
mai arată soarele dar să ştiţi că �u-i soare de vară. e 
soare cu dinţi. Iarna multi oameni se bucura. dar alţii -
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plâng pentrucA -..u căldură ,1 !)ICI �brăcămil\te. O

data co veairea kfuai -vtne şi o slrblfftiare fnhe : Naş• 
terea Domriuttil Iisus Hristos sau Craciunul. Ah I Ce 
bucurie e în setua de Craci un pe copm mai cu stare 
pentrucA au oomul încărcat cu fel de fel de bunătăţi 

şi mai ,1 p-.. ,·;-i :;tin '-l !I!' r;!'\ v?t v...-ni !\io:i Crnci11n �ă 
le împartă dar, ri. Dttr "'"nt �ltii, cum .:.unt orfanii ca
re pe lânga ca nu au ce mânc,: �i ct' îmbritca. dar nu 
au mt-ic,H nici mângâierea părinţUor. 

Aş" dar noi copiii. rt-'i mai cu �tan .. , să avem milă 
şi de cei saraci şi să-i ;ijutam şi pe ei ca în seara de 
Crăciun sa ne veselim r.u toţii dela bogat la sărac şi 
deln mic pfmă la marP. 

DRAGANOF VASILICA, ci. VII-a Nr. 4 f.-Tukea 
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Gândeşte-te oO

şi desleagă şi tu un joc: 

v ··· � .. 

I) dt< ')nită P. Aur I ci. I\" •a liceu

I i-î7 
-,-n-

Pc,t 

Trl'\e�tc m 

S rvcştl" la 
Con nan •. 

pi\ 

'
�) Mu eni a I. • I 111-,a p. !'.o. 1 h 

Odată I fr.i\l v •1 1r,1 :-:\•�I fac-,1 c J o 
în aproptN a unui l.it·. ln lic ..ir ' LI, 

1 I -
-r-

i--

u Ul

2) Pnpmlopol Li✓ tu d. I •a No. t I.
Şurodll

Prima p,:rtc e un num,•. 
J\ tl<•11a o vocnlA. 
Iar ::1 tcic1 o moneda. 

ILa un l01· de Ic 1111C')li ,
Capit.11:1 <Ic t,1r/\ gtl-;c;.ti. 

IJ) P.ipntlopol llndif'a c I. III-a Nn. l f. 
Şaradă

Prima part • • un 11nrnc. 
lar u doua e un \'\!rb, 
La 1111 loi.: tl, Ic u1aeşt i. 
Capilaln de tarl gaso!;'ti 

4) Papauopul Rodini ci. III-a No. 1 f

I I
Mohilă de sufraarerle. 
P�mt'lnt lucrat, 

t I Fcmeea lui Avram 

_1 ____ Luptă !n rasboiu.

el e 1ll1le,m �â pe C&Jlau p" mar,::111cJ 
I& ·ul 11i. lntr·o zi. venira 4 nam ni 11111 
atul lor i f,'\ ur.i •t rolihc. 

D D 

V---
-

I 
L ,\ C 

/\-- /'\ - -

CI l=t 
Fratii se g.lndira sJ faca un „artl 

care "a împiedece dela pescuit pe cei
la' .: 4 oameni. Ganctiţi-v3, cum va li 
ae<-st gard ? (Pe uncie va merge ?) 

N. R. 

Pltrlţelul repre?.intă casa şi triun, 
ghiul coliba. 
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Să.rbăte>ri 

f�ricit�! 

Anul nou 1937 

cu mulţumire. 

Radu şi Ruxanda Ciurllea11u-Bucure:;tl. Am primit com
punerile voastre. Aşteptam ceva mai bun! 

Revh;ta •Copilul Dobrogean• fiind a tuturor, toţi cititorii 
şi cititoare-le au datoria sa scrie şi sa ne trimită cat mai multe 

r.ompuneri. Cele bune vor fi publicate. Pentru uşurinţa. toate 
compunerile de la o şr.oala. sa fie stranse de un elev destoinic. 
sau dcSte d-nei. ori d-lui învăţător şi rugaţi sa fie trimise pe a
dresa: N. Damlenescu lnv4ţ. str. Buna-Vestire 74 Tulcea. Aş
tept r"spunsul vostru. 

Moraru ltfll1all-Consta11ta. Mal trimite ceva. Moş Cră• 
ciun mi-a spm, vorbe bune de tine. 

Allmo11 Teodorov ci. VII-a. Am primit. Vor li publicate 
ln numărul viitor. 

Petrişor Zamfira ci. III-a No. � fete. Povestea am mai au
zit -o. Mal incenrca. Scrie cât mai mult. 

1uturar şcolarilor cititori • • Copilul Dobrogean• va da ur
mltoarea compunere: Foloasele Revistei .Coplhll Dobrogean• 
Ce vreau să scrie şl cine să scrie. 

D. S. Conclllttu-Castmcea Mulţumiri pentru Incurajare.
Pe Decembrie crt. va vom trimite 20 reviste. Trimiteţi-ne şi al
te compuneri de-a elevilor. 

Elev. Marcu EmlUa şi Hurcluzu Maria ci. I V-a RtJolMla 
Am primit compunerile voastre care vor li publicate ln num�
rul pe Ianuarie 1937. 

Domnului Const. Lascu-Daeni. Multumim pentru 
sprijinul care ni-l daţi. Trimitite-ne şi compuneri. 
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