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Pentru mama mea
şi în memoria tatălui meu





Orice om cu judecată îşi va aminti că tulburarea vede-
rii este de două feluri şi are două cauze, fi e intrarea din 
lumină în întuneric, fi e ieşirea de la întuneric la lumină, 
ceea ce este tot atât de adevărat pentru ochiul minţii ca 
şi pentru ochiul trupului; iar cel care-şi aminteşte acest 
lucru când observă pe cineva a cărui vedere este nesigură 
şi slabă nu se va grăbi să râdă de el; se va întreba mai 
întâi dacă acel sufl et omenesc a ieşit dintr-o viaţă mai lu-
minoasă şi nu poate vedea bine pen tru că este neobişnuit 
cu întunericul sau dacă este orbit de lumina cea mare în 
care a ieşit din întuneric. Şi va socoti că cel din urmă este 
fericit în starea în care se afl ă, şi-l va com pătimi pe celă-
lalt; sau, dacă-i vine să râdă de sufl etul care vine de jos la 
lumină, va fi  mai îndreptăţit s-o facă decât să râdă de cel 
care se înapoiază de la lumină în peşteră.

Platon, Republica
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rapor de progrs 1 3 matie

Dr Strauss zice sa sciu ce gndesc şi ţiu minte şi orcei cu 
mine de acum mai deprate. Nu şti dece da – zice cai impr-
tant ca sa vada pot folosi pe mine. Aş vrea ca da fi ncă dra 
Kinnian zice că ei poate face pemine deştept. Io vrea să fi  
deştept. Numele meo ie Charlie Gordon. Lucrz în brutaria 
Donners. Dl Don ner da mie 11 dolri pe săptnâna şi pâne 
şi cozonac daca vrea io. Am 32 de an şi zioa mea ie pesteo 
lună. Leam zis lui Dr Strauss şi prefesor Nemur că nu 
scri bine da iei zice nui nimic zice să scri aşa cum vrbesc şi 
cum scri copuneri la clasa lu dra Kinnian dela cen tru dela 
colegiu beekmin pentr adulţ întârziaţ unde merg sănvăţ 
3 ori pe saptmâna în timpu meo liber. dr Strauss zice scri 
mult totce gndesc şi totce săntâmplă da numa pot gndesc 
fi incă nam cesa scri aşa ter min pentr az... al dtale credin-
cios Charlie Gordon.

rapor de progrs 2 – 4 matie

Azi am avut test. Cred cam grşit. Şi cred cacum nuo să 
mămai iea. Cesantâmplat am fost la birou lu prof Nemur 
în paoza mea demasă cum miau zis şi secretara ma dus la 
un loc unde scri pe uşă fac psih.

Dr Strauss mantrebat cum ai ajuns tu dunusingur la 
Şicoala Beekman Charlie. Cum ai găsit şicoala. Am zis că 
nu miaduca minte.
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Prof Nemur a zis da dece ai vrut tu aşa sănveţ să citeşt 
şi să scri. Iam zis că toată viaţa aşa am vrut să fi  deştept 
nu prost şi mama tot timpu mea zis săncerc sănvăţ aşa 
cum îmi zice şi dra Kinnian dai foar te greu să fi  deştept şi 
ciar dacănvăţ ceva în clasă la dra Kinnian la şicoală după 
aia uit mult.

Dr Strauss a scri ceva pe o hrtie şi prof Nemur mea 
vorbit foarte sereos. A zis Charlie şti nu suntem sigur 
cum merge esperenţa cu oamen că pânacum a fost numa 
cuanimali. Am zis asta mea zis Dra Kin nian danumie fri-
că de ceva sau că mă doare căs tare şi osă lucrz mult.

Vreau să fi  deştept daca iei mă lasă. Iei a zis că trebe 
cerut voie familia da unciu Herman care săngrija de mi-
nei mort şi num aduca minte de famlia mea. Nuiam văzut 
pe tata sau mama sau sora mea mică Norma de mult mult 
mult timp. Poate şi iei să fi e morţ. Dr Strauss mantrebat 
unde stetea iei. Cred că în brooklin. A zis că să vadă poa-
tei găseşte.

Sper să nu trebe sămai scri mult la rapor de progrs 
astea cămi ia mult timp şi mă culc foarte trziu şis obosit 
dimineaţa la treabă. Gimpy a ţipat la mine cam răsturnat 
o tavă plină cu cornur când duceam la cup tor. Sau mur-
dărit şia trebit săi cureţe ca săi pună la copt în cuptor. 
Gimpy ţipă la mine tot timpu când fac ceva grşit, da ţine 
la mine căi pretenu meu. Măi ceo să se mire dacă mă fac 
deştept.

rapor de progrs 4

6 mar – Am avut mai mult teste aiurea az pentru să 
vadă dacă mă iau. Tot în locu ăla dantro camer mai mică 
de testare. Doamna drguţă care mea dat testu mea zis ce 
ie şi am rugato cum să scrie ca să scri în rapor de progrs. 



Flori pentru Algernon

11

TEST DE APERCEPTE TEMATICA. Nuştiu două cu-
vinte daştiu cei aia test. Trebe săi treci sau iei note rele.

Testu mea părut uşor fi ncă fi gurile să vedeau. Numa 
că acum nu vrea săi zic ce vedeam acolo. Asta mancur-
cat. Iam zis că ieri Burt azis să zic ce vedeam în crneală. 
Doamna a zis că nui nimic că ăstai alt test. Trebe să zici 
ce fac oamen din poze.

Am zis cum pot să zic ce fac oamen care nui cu nosc. 
A zis că sămă prefac da io iam zis că asteas min ciuni. 
Nu zic nicio dată minciuni fi ncă am zis când ieream mic 
şi am loat bătăi. Am o poză în portofl  cu mine şi Norma 
cu unciuHerman care mea găsit locu de om de servici la 
brutărie Donners înainte să moară.

Am zis că pot să zic despre iei că am stat la unciuHer-
man da doamna na vrut saudă despre iei. Azis că testu 
ăsta şi ălalt rău şoc ie casăm dea persunalitate. Am râs. 
Iam zis cum pot săm dea lucru ăla cartone cu crneală văr-
sată pe ele şi poze cu oameni care nui cunosc. Sa supărat 
şa loat pozele. Num pasă.

Cred cam grşit şi testu ăsta.
Atunci am desenat ceva pentru ia da na ieşit bine. 

După aia celalt egzaminator Burt cu haină albă santors 
numele ie Burt Seldăn şi ma loat în alt loc tot în etaju pa-
tru din Colegiu Beekman unde scri pe uşă LABORATOR 
DE PSIHOLOGIE. Burt azis că PSIHOLO GIE ie ceva cu 
mintea şi LABORATOR ie un loc unde seface esperenţe. 
Mam gndit căi un loc ca unse face guma demestecat da 
acum cred căi cu puzle şi alte jocuri castam făcut.

Nam lucrat bine la puzle că ierea rupt şi bucăţi le nu 
să potrivea la găur. Un joc ierea o hrtie cu lini în toate 
părţile şi cu multe cuti. Întroparte scri START şi în alaltă 
SOSIRE. Mea zis căi laberint şi trebe să iau creonu şi săi 
duc de unde scri START la unde scri SOSIRE da să nu 
trec cu creonu peste lini.
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Nam înţeles ce să fac şam stricat multe hrtii. Atunci 
Burt a zis osăţi arăt ceva hai la laboratoru esperemental 
poate te prinzi. Neam suit la etaju 5 întro camer cu cuşt 
multe şi animale iereau mamuţe şi ceva şoarici. Mirosea 
ca gunoiu vechi. Şi ierea alţ oameni în haine albe să juca 
cu animale şi mam gndit căi o pră vălie da nu ierea clienţ. 
Burt a loat un şoaric alb din cuşică şi mila arătat. Burt a 
zis ăstai Algernon şi poate face jocu cu laberintu. Iam zis 
aratăm cum face.

Să vez la pus pe Algernon întro cutie ca o masă mare cu 
multe cotituri şintoarceri ca un fel de ziduri şi un START 
şi SOSIRE cum ierea pe hrtie. Doar că ierea o sită aşezată 
peste masa mare. Şi Burt şia scos ceasu şa ridicat o uşă 
mică şa zis hai Algernon şi şoaricu a smârcit de 2 sau 3 
or şa loato la fugă. Lanceput a loato peo stradă lungă da 
când a vzut că nu mai poate santors unde a plecat şa stat 
acolo ca la un minut şa dat din mustăţ şi pormă a loato 
palt drum la fugă dinou.

Ierea cacum iei făcea ce zicea Burt să fac io cu linile pe 
hrtie. Io am râs că mă gndeam căi greu pentru şoarice. Da 
Algernon sa dus tot drumu ălbun prin cutie şa ieşit unde 
scri SOSIRE şa chiţăit. Burt azis fi ncăi fericit ca făcut ce 
trebe.

Măi zic ăstai un şoaric deştept foc. Burt a zis vrei să 
faci ontrecere cu Algernon. Am zis căda şa zis care unalt 
fel de joc făcut din lemn cu drumuri scobite în el şi un 
băţişor ielectric ca un creon. Şi să facă el jocu lu Algernon 
să fi  launfel ca ăsta aşa că io să joc ce joacă şoaricu.

A mutat toate zidurile pe masa lu Algernon fi ncă iele 
să poată aranja în feldefel. Apus sita la loc peste cutie 
sănu poate Algernon să sară peste ziduri sajungă la SO-
SIRE. Atunci mea dat bătişoru ielectric şi mea arătat cum 
săi pun în şanţur şi nu trebe săi ridic defel numa să merg 
pe scobitur până creonu numa poat sămeargă săo simt io 
cao pişcătură la mna cu creonu.
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Şa scos ceasu dancerca săl ascundă. Io mam fă cut că 
nu mă uit la iei da asta ma inervat foarte mult.

Când azis hai am dat să mişc bătişoru da nu ştiam 
unde săl duc. Nu ştiam carei drumu. Atunci lam au zit pe 
Algernon cum chiţăia în cutie pe masă şi piciorele lui cum 
sgâriea când alerga. Am loato si io din loc cu bătişoru da 
am mers pe drum grşit şi mam înţepenit şam simţit un 
fel denţepăturăn degete şatunci mam întors la START da 
de câteor o loam pe altă parte mănţepeneam şi simţeam 
că mănţeapă. Nu ierea durere sau ceva numa mă gdila un 
pic şi Burt azis cămi arăta numa ca nam loato cum trebe. 
Ieream la mijlocu mesi când lam auzit pe Algernon că 
chiţăia că ierea iar fericit şi asta vasăzică câştigase ntre-
cerea.
Şi de alalte zece ori când neam întrecut Algernon a 

câştigat pe toate că nam putut să găsesc drumu bun la 
locu unde scria SOSIRE. Da nu mea părut rău fi ncă lam 
văzut pe Algernon ce face şam învăţat cum să termin jocu 
ciar dacămi ia timp mai mult.

Nu ştiam că şoarecis aşa deştepţ.

rapor de progrs 5 6 mar

Au găsito pe sormea Norma care stă cu mama în 
Brooklin şi a dat voie pentru operaţiie. Osămă folosas-
că. Sunt aşa de emoţonat că deabea pot să scri despre 
asta. Intâi prof Nemur şi dr Strauss a avut o discuţie. 
Ieream în birou lu prof Nemur şau venit dr Strauss şi 
Burt Seldăn. Prof Nemur ierea supărat că mă fo losesc da 
dr Strauss iazis că iei crede că ios cel mai bun din toţ care 
ia testat. Burt ia zis că dra Kinnian ma recomandat cel 
mai bun din toţ oamen pe care ia învăţat la centru pentru 
adult întârziat. Undenvăţ io.
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Dr Strauss azis că am ceva carei foarte bine. Azis că 
am o motevaţie bună. Nam ştiut nicio dată că am asta. 
Mea plăcut când a zis că nu orcare cu un aichiu de 68 are 
lucru ăsta cum am eu. Nu ştiu cei sau de undel am da a 
zis că şi Algernon are asta. Motevaţia lui Algernon este 
caşicavalu care il pun în cutie. Da nui numa asta fi ncă 
săptămna asta nam mâncat caşicaval.

Prof Nemur era supărat că aichiu meu poa să crească 
prea mult dela almeu carei prea mic şi sa nu mănbolnă-
vesc din asta. Şi dr Strauss ia spus lu prof Nemur ceva ce 
nam înţeles şi când vorbeau iei io am scri unele cuvinte în 
caietu de rapor de progrs.

Azis Harold ăstai numele mic alu prof Nemur Charlie 
nui ciar ceţi trebea pentru primu tău soi nou de intelecxx 
nam prins tot cuvântu xxxsuperman. Da cei mai mulţ cu 
capoxxx mentaxxx sczută sunt ostxx şi necooxxx sunt po-
saci şi apaxxx şi greu de stimxxx. Charlie are fi re bună şii 
intersat şi dornic să mulţumească pe oamen.

Atunci prof Nemur azis aduţi aminte că va fi  prima 
fi nţă umană căria iseva creşte intiliginţa prin chirugie. 
Dr Strauss azis astai exact ceam vrut să spun. Undeo 
să găsim alt adult întârziat cu motevaţia asta extraoxxx 
deanvăţa. Uitece bine anvăţat să citească şi să scri pentru 
vrsta lui mentală joasă. O realixxx extraoxxx.

Nam prins toate cuvitle şi vorbeau prea repede da era 
cacum dr Strauss şi Burt ţinea cu mine şi prof Nemur nu.

Burt tot zicea Alice Kinnian crede că are o dorinţă 
complexxx de anvăţa. De fapt el ne imploxx săl folo sim. 
Şi astai adevărat fi ncă io vreau să fi  deştept. Dr Strauss 
sa ridicat a umblat şi azis io zic săl folosim pe Charlie. Şi 
Burt a dat din cap. Prof Nemur sa scărpinat în cap şi şia 
frecat nasu cu degetu mare si azis poate că aveţi dreptate. 
O săi folosim pe Charlie. Da trebue săi esplicăm că multe 
lucrur pot ieşi prost în esperenţă.
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Când azis asta am fost aşa fercit şi escitat cam sărit în 
sus şi iam scuturat mâna căi aşa de bun cu mine. Cred că 
sa sperieat când am făcut asta.

A zis Charlie am lucrat de mult timp la asta da numa 
pe animali ca Algernon. Suntem siguri că nui pericol pen-
tru corpu tău da sunt alte lucrur care nu ştim până nun-
cercăm. Vreau sănţelegi că se poate sănu răuşim şatunci 
nu se vantâmpla nimic. Da poate şi răuşim lanceput da 
pormă săţi fi e mai rău cacum. Înţelegi cei cu asta. Dacă 
sentâmplă aşa trebe să te trimitem înapoi să stai la azilu 
de stat Warren.

Am zis că numi pasă fi ncă nu mie frică de nimic. Sunt 
foarte tare şimi merge todeuna bine şi am şi laba de ie-
pure cu noroc şi nam spart nici oglindăn viaţa mea. Am 
spart nişte farfuri odată da asta nui de ghinion.

Atunci dr Strauss azis Charlie ciar dacă asta nu rău-
şeşte faci un lucru mare pentru ştinţă. Esperenţa asta a 
răuşit pe multe animali da nu sancercat peun om. Tu vei 
fi  primu.

Iam zis mulţumesc domdoctor şi nosă vă pară rău că 
miaţi dat o a 2a şeansă cum zice dra Kinnian. Si ciar mam 
gndit aşa cum leam zis. După operaţiie am sâncerc să fi  
deştept. Am săncerc grozav de tare.

rapor de progrs 6lea 8 mar

Sunt sperieat. Mult oamen care lucreză la colegi şi oa-
men dela şicoala de doctor a venit sămi zică noroc. Burt 
igzaminatoru mea adus fl or carea zis căs dela oamen 
dela fac psih. Mea dorit noroc. Io sper să am noroc. Am 
laba mea de iepure şi banu meu norocos şi potcoava. Dr 
Strauss a zis nu fi  aşa stupertiţos Charlie. Astai ştinţă. 
Nu şti cei ştinţa da tot zic mereu asta poate căi ceva care 
aduce noroc. Orcear fi  ţin laba mea de iepure ntromână 
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şi banu meu norocos în alaltă mână cu gaura în iel Adi-
că vreau să zic banui găurit. Nam putut loa potcoava la 
mine căi prea grea da o las în haină.

Joe Carp dela brutaria mea adus un cec cu cioclată dela 
dl Donner şi preteni dacolo şi speră să fi  mai bine repede. 
La brutaria ei crede căs bolnav caşa mea zis prof Nemur 
să le zic şi nimic de operaţie pentru a fi  deştept. Astai si-
cret pentru cazu că nu răuşeşte sau săntâmplă ceva.

Dupaia a venit dra Kinnian sămă vadă şi mea adus 
reviste să citesc şi misa părut căi nervoasă şi sperieată. 
A arenjat fl orile pe masă şi a pus totu laloc bine nu cum 
ierea arababură dela mine. Şi mea arenjat perna sub cap. 
Îi place de mine fi ncăncerc tare sănvăţ tot nuca alţ oa-
meni dela centru de adult care nule pasă. Ea vrea io să fi  
deştept. Io şti asta.

Atunci Prof Nemur azis să nu mai vină alţi că tre be să 
nu fi  obosit. Lam întrebat pe prof Nemur dacam săl bat 
pe Algernon după ceam făcut operaţiie şa zis că poate. 
Dacă operaţiea merge bine am să-i arăt lu şoaricu ăla că 
sunt deştept tot ca iel şi mai mult. Osă pot să citesc mai 
bine şi să scriu cuvinte le bine şi să şti multe lucrur şi să 
fi  ca toţ oamen. Măi băete ceo să se mai mire cu toţ. Dacă 
operaţiia iese bine şi sunt deştept poate cosă găsesc pe 
mama şi tata şi sora şi să vadă toţ. Măi băete ce sor mira 
să mă vadă deştept ca ei şi sormea.

Prof Nemur zice dacă merge bine şi ţine tot aşa iei o 
să facă şi alţ oameni ca mine deştepţ. Poate oa meni din 
toată lumia. Şa zis catunci io fac ceva mare pentru ştinţă 
şam să fi u renumit şi osă scri numele meo în cărţ. Nu-
mănteresează aşa mult să fi  renumit. Vreau numa să fi  
deştept ca alţ oamen casă am preteni mulţ care să le placă 
de mine.

Az nu meau dat nimic de mncare. Nu şti ce trea bă are 
mncarea cu fi  deştept şi mie foame. Prof Ne mur mea luat 
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cecu cu cioclată. Dr Strauss azis că mil dă iar după operaţiie. 
Nu poţ să mnânci înainte de operaţiie. Nici ciar caşicaval.

RAPORT DE PROGRES 7 11 MARTIE

Operaţiea nu ma durut. Dr Strauss a făcuto când dor-
meam. Nu ştiu cum fi ncă nam văzut că ierau bandaji pe 
oci şi pe cap 3 zile aşacă nam putut scrie RAPORT DE 
PROGRES până az. Sora slăbănoagă care ma văzut cum 
scri zice cam scri PROGRES grşit şi manvăţat cum ie 
bine şi RAPORT şi MARTIE. Trebe sămi aducă minte. 
Am memore prostă la scrisu literilor. Fincă meau scos 
bandajile dela oci pot să scri acum RAPORT DE PRO-
GRES. Da mai am bandaji la cap.

Mea fost frică când au venit şi miau zis că trebe să 
merg la operaţiie. Mau ridicat din pat şi mau pus în alt 
pat cu rotile şi mau scos pe uşă mau dus prin culuar la 
uşa pe care scri chirugie. Măi băete ce mam mirat ierea 
o camer mare cu pereţi verde şi mulţi doctori care stetea 
mai sus şi să se uite la operaţie. Nu mam gndit co să fi e 
ca un spetacol.

Un om avenit la masă erambrăcat în alb şi co cârpă 
albă pe faţă can fi lme TV şi mnuşi de cauciuc şi azis nuţ fi e 
frică Charlie sunt eu dr Strauss. Am zis bună domdoctor 
mie frică. A zis nare de ce săţi fi  frică Charlie a zis numa 
acum ai să adorm. Amzis dasta mie frică. Ma mngâiat pe 
cap şi 2 oamen tot cu măşt albe au venit şi mau legat de 
mâin şi piceoare să nu le mişc şasta ma sperieat rău şi mi 
sa strns stomacu că dau afară şimi venea să plng da nam 
plns şi mea pus ceva de caucic pe faţă să respir acolo şi 
era un miros. Tot timpu lam auzit pe dr Strauss că vorbea 
tare de ope raţiie le zicea la toţ ceo să facă. Da nam înţeles 
nimic şi mă gndeam poate după operaţie o să fi  deştept şi 
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o sănţeleg tot ce zice. Aşa cam tras aeru şatunci cred cam 
obosit tare cam adiormit.

Când mam trzit eram în patu meu şi nu să vedea ni-
mic. Am auzit vorbe era sora şi Burt şam zis ceie dece nu 
aprindeţ lumina şi când ie operaţiea. Sau râs şi Burt a zis 
Charlie sa terminat. Şi nu vez nimic că ai bandaji peste oci.

Ie curios cau făcuto când dormeam.
Burt vinen toate zilele sămă vadă să scri toate lucrurle 

tempratura mea şi tesiune şi alte lu crur. Zice căi astai 
pentru ştinţă. Trebe să ţină raport de ce săntâmplă casă 
facă iar dacă vrea asta. Nu cu mine da cu alţ oamen ca 
mine care nus deştept.

Daia trebe să ţin bine rapor rapoartele de progres. 
Burt zice căi parte din esperenţă şi co să facă fotografi  
după ripor rapoarte casă vadă cei în mintea mea. Nu ştiu 
cum osă şti cei în mintea mea dacă se uită la rapoarte. Eu 
le citesc mereu de multe ori săvăd ceam scris şi nu şti cei 
în mintea mea aşa căcum osă şti ei.

Da în orce caz astai ştinţă şi trebe săncerc să fi u deştept 
caşi alţi oamen. Atunci dacă sunt deştept osă vorbeşte ei 
cu mine şio să stau cuei şisascult ca Joe Carp şi Frank şi 
Gimpy când vorbeşte şi are discuţi de lucrur impotante. 
Când lucreaz ei vorbeşte de lu crur ca de dumnezeu sau 
de necazu cu toţ bani carei aruncă preşedinte sau de re-
pubican şi democraţ. Şisă supără cacum ar vrea săsă ia 
la bătăi şi trebe să vină domnu Donner să zică duceţivă 
napoi la pâine sau oso loaţi după ceafă cu sindecat cu tot. 
De aşa lucrur vreau şi io să vorbesc.

Dacă ieşti deştept ai mulţi preteni să vorbeşti cu iei şi 
nu stai tu singur tot timpu.

Prof Nemur ziceibine să zic de tote lucrur caresântâm-
plă cu mine în rapoartele de progres dar zice să trebe să 
scri mai mult de ce simt şi ce gndesc şi săm aduca minte 
din trecut. Iam zis că nu şti cum să gndesc şi săm aduca 
minte şa zis măcar săncerc.
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În timpu când bandaji iera pe oci mei amâncercat să 
mă gndesc şi sămaduca minte da nu santâmplat nimic. 
Nu şti ce sămă gndesc sau sămaduca minte. Poate da-
căl întreb îm zice cesă mă gndesc acum când trebe să fi  
deştept. Cesă gndeşte şi ceşi aducea min te oamen deştepţ. 
Lucrur bune sunt sigur. Aşi vrea să şti şi io lucrur bune.

12 martie – Nu trebue să scri RAPORT DE PROGRES 
sus în orce zi numai când încep un teanc nou dupăce Prof 
Nemur leia pe cele vechi. Trebue numai să pun data sus. 
Aşa nu sămai pierde timpu. Io ideie bună. Pot să stau aşe-
zat în pat şi sămă uit pe fereastră la earbă şi pomi afară. 
Sora slăbănoagă să numeşte Hilda şii foarte bună cu mine. 
Meaduce lucrur de mncat şimi face patu şimi zice cam fost 
un om foarte curajos săi las sămi facă ceva la cap. Zice 
că nar lăsa pentru nimic în lume pe cineva săi umble la 
crieri. Iam zis că iam lăsat casă mă facă deştept. Şi ia mea 
zis că poate că naveau dreptu să mă facă deştept că dacă 
vrea dumnezeu să fi u deştept mar fi  făcut iel aşa. Şi dăi 
cu Adan şi Ieva şi păcatu cu pomu cunoaşteri şi mncatu 
mărului şi cu căderea. Şi poate prof Nemur şi dr Strauss 
samestecă în trebur în care nare dreptu săsamestece.

Ie foarte slăbănoagă şi când vorbeşte i sănroşeşte faţa. 
Zice mai bine sămă rog lu dumnezeu săi ierte pentru ce 
meau făcut. Nam mncat mere şi nam făcut nimic rău. Şi-
acum sunt sperieat. Poate nu tre bea săi las sămi opereze 
crierii cum a zis ia dacă dumnezeu na vrut. Nu vreau săl 
supăr pe dumnezeu.

13 martie – Az meau schimbat sora. Astai frumoa să. 
O ceamă Lucille mea arătat cum să scrie pentru raportul 
meu de progres şi are păru galben şi oci al baştri. Am în-
trebato undei Hilda şi mea zis Hilda nu mai lucrează în 
partea asta de spital. Numai la matirnitate la copi unde 
nu conteaz că vorbeşte prea mult.
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Am întrebato cei matirnitate mea zis căi aşa cum vin 
copi da când am întrebato cum vin copii sa făcut roşe la 
faţă tot ca Hilda şa zis că trebue să ia tempratura la ci-
neva. Nimen numi zice nimic de copi. Poate dacă treaba 
merge şi sunt deştept am să ştiu.

Dra Kinnian a venit az sămă vadă şi mea zis Charlie 
arăţ minunat. Iam zis că mă simt bine da că nu mă simt 
încă deştept. Mam gndit că dacă operaţiea sa terminat 
şimi ia jos bandaji dela oci osă fi u deştept şio să şti lucrur 
multe aşa casă citesc şi să vorbesc de lucrur impotante ca 
toţi oamen.

Mea zis nu aşa săntâmplă Charlie. Vinencet şi tre bui 
să lucrez foarte mult să fi  deştept.

Nam ştiut asta. Dacă trebui să lucrez foarte mult de-
ceam mai fost la operaţie. Mea zis că nu şti sigur da ope-
raţia afost ca sămă facă aşa că dacă lucrez mult ca să fi u 
deştept lucru să lipeşte de mine nu cum ie rea când nu să 
lipea nimic.
Şi iam zis că asta num place fi ncă mam gndit că osă 

fi u deştept ciar acum sică o sămă duc la brutăria să learăt 
ce deştept sunt şi să vorbesc de toate lucrur şi poate ciar 
sămă facă ajutor de brutar. Şi săncerc şi să găsesc pe mă-
mica şi tăticu. Sar mira să vadă ce deştept sunt că mama 
tot timpu vrea să fi u deştept. Poate că nu mar mai goni 
dacă vede cât de deştept sunt. Iam zis lu dra Kinnian cam 
săncerc mult să fi u deştept cât pot de mult. Ma mângiat 
pe mnă şi mea zis ştiu că osă faci aşa. Am încredere în 
tine Charlie.

RAPORT DE PROGRES 8

15 martie – Am ieşit din spital da încă nu mam întors 
la lucru. Nu săntâmplă nimic. Am dat multe teste şam 
făcut multe feluri de curse cu Algernon. Nu pot săl sufăr 
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